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НОВЕ ГОЛОСУВАННІ НАД 
ПОДАТКОВИМ 3AK0H0-

ПРОЄКТОМ 
Вашингтон, 18 жовтня.—Не- звільняє з праці при вибиранні 

гайно після відкинення в Па 
латі Репрезентантів законо-
проєкту про накладення нових 
податків, зійшлися представ-
яики обидвох конгресових па-
лат ще раз на конференцію і 

податків Мордекея Миллера в 
Ню Иорку за те, що він не хо-
тів виявити своїх прибутків на 
допитах в Палаті Репрезентан-
тів. Він був одним з чотирьох 
податкових урядовців, які яви-

дійшли до нової згоди над за-1 лися на заклик палатної комі-
гальвано сумою, яку мали б 
нові податки принести. Отже 
встановлено, що вона досягне 
$5,691,000,000. Негайно після 
такої згоди сенат схвалив П го-
лосуванням на око в четвер у-
вечорі, а Палата Репрезентан-
тів мала б узяти цю справу 
під голосування в п'ятницю. 
З уваги, що відмова нового по-
датку Палатою в теперішній 
час викликала гостру критику 
в часописах, уряд переконаний, 
що цим разом Палата піде со-
лідно з Сенатом. През. Тру-
ман пригадав, що він зажадав 
нових податків висотою де-
десять більйонГв, отже не ба-
чить причини, чому Палата 
мала б відкинути законопро-
ект, який передбачує ледве по-
ловину того, чого уряд вима-
гає. — 3 інших справ, які по-
ладнаио на конференції, поміт- . 
на згода на новий поштовий 
законопроект. У ньому перед-
бачена між ін. підвищена ціна 
поштових карток з одного на 
два центи і затримання тепе-
рішяьої три-центової поштової 
оплати за листи. 

Звільнення З праці податко-
вого поборця в Ню Норі 
-Федералвнвй кйиїС$р'- ( 

трішніх податків оголосив, що 

сії, щоб пояснити, якам спосо-
бом вони дійшли до такого ве-
лнкого маєтку, який зголоше-
нин у їхніх податках виказах. 
Трьох з них згодилися дати ви-
яснення на ТТИЃКМІ, а Миллер 
відмовився. Його притягне кон-
гресова Палава до судової від-
повідальяости за непослух 
Конгресовіб. 

———# 
СТЕПТОВИП АПЕЛЯЦШ-
НИИ СУД ПОТВЕРДІІВ 

ЗАБОРОНУ ФІЛЬМА 
„МИРАКЛ" 

Олбені, Н. И. — Стейтовий 
Апеляційний Суд підтримав 
заборону, видану Радою Ре-
ґентів, висвітлювати прилюд-
но фільм „Миракл" („Чудо") 
на тій підставі, що він „бого-
хульний"., як сказано в внрі-
шенні регентів. У мотивах 
апеляційного суду сказано, 
що фільм „богохульний" то-
му, що „повністю захнтує" 
святе розуміння стосунку між 
Ісусом і Його батьками". При 
цьому сказано, що заборона 
не йде проти засади свободи 
слова, бо фільмові картини це 
в першу чергу засіб розваги 
Підприємці, які п р и в е з л и 

,іьм з Італії, звернуться зі 

ПРЕЗ. ТРУМАН ПОТВЕРДЖУЄ 
БЕЗВАРТІСНІСТЬ ДОГОВОРІВ 

ЗІ СОВЄТАМИ 
Вашингтон. — Президент сќвою і Злученнми)Державамн. 

Труман, відповідаючи вчора на 
пресовій конференції на запит 
кореспондентів, потвердив ви-
слс ‚пений ним вже раніше по-
гляд, що договори зі Совстсь-
ким Союзом не варта скравка 
паперу, на якому вони написа-
ні. Це викликало деяке стур-
бування в дипломатичних ко-
лах, включно з державним де-
партаментом, які все ще вірять 
в можливість порозуміння з 
Кремлем, або щонайменше в 
можливість розмов між „чотн-
рма великими" для відпру-
ження теперішнього положен-
ня в світі. Такі можливості до-
бачусться теж. в останній від-
повіді совстського міністра за-
кордонних справ _Вишинськс-
го на пропозиціїсамерикансько-
го амбасадора Кірка щодо зу-
силь для перемир'я }в Кореї та 

Вишігаський, правда, висловив 
переконання, що Америка са-
ма не бажає собі такої спів-
праці, аргументуючи це зая-
вою президента Тд)умана про 
безвартісність договорів зі Co-
вєтами, але рівночасно заявив, 
що Совєтськив Союз „завжди 
готовий" співпрацювати з усі-
мн країнами, які бажають собі 
такої співпраці Ц е дало днпло-
матам притоку до спекуляції, 
що під час найближчої сесії Ге-
неральної Асамблеї ОН, яка 
почнеться наступного місяця в 
Парижі,.може прийти до но-
вих розмов між „чотирма велн-
кими" та нових намагань зла-
гідннти теперішню міжнарод-
ну кризу. Інше ді‡ю, що біль 
шість західних ді 
ком погоджуєт 
президента Тру 

оматт ціл-
з думкою 

а щодо вар-
ремлем. наладнання співпраці між Мо- тости договорів з 

СЕНАТ ОДОБРЮЄ ЗАКІНЧЕННЯ 
війни З НІМЕЧЧИНОЮ 

Вашингтон, 18 жовтня. — перевірку конфіскації промне-

ПОЛОЖЕННЯ В РАЙОНІ СУЕЗУ 
НОРМАЛІЗУЄТЬСЯ 

КРИТ All ІЏ ЗВІЛЬНЯЮТЬ ЗАЙНЯТІ ПІДЧАС ЗАВОРУШЕНЬ СПОРУДИ; 
ПОРЯДОК ПРИВЕРНЕНО. 

Каіро. — Критичне полрження в районі Суезького Каналу, створене єгипетськими заво-
рушеннямн кілька днів тому, почало знову нормалізуватися і британські війська почали звіль-
нюватн окуповані ними єгипетські споруди в Ізмаілії та Порт Саіді. Ведуться переговори для 
звільнення інших окупованих британцями пунктів. Згідно з повідомленнями з Лондону, вчора 

ІТАЛІЯ ПРОПОНУЄ ПОСЕРЕДНИЦТВО 7 К П ^ Ї22ЇЇ 
В СПРАВІ СУЕЗУ 

Рим. Італійський п р є м і є р ням до Єгипту, який в арабсь-
Альчіде де Гаспері залропону- К0МУ т а іслямському світі ви-

конує подібну функцію, як її 

Сенат схвалив і передав Біло-
му Домі до підпису спільну 
резолюцію про закінчення во-
єнного стану з Німеччиною. 
Палата Репрезентантів схва-
лила цю резолюцію в липні ц. 
р. П домагався президент Тру-
ман 9 липня. В той час він ви-
словнв обурення проти того, 
що Росія розбила Німеччину 
на дві частини і не допустила 
до формального складання 
мирної умови. Перед голосу-
ванням додано поправку про 

льм з Італії, звернуться зд : t 

‚шргою до BepkoB^o-cw ШЕРДЖУГЗРШТ УНРАЇНСЬКОГО^ -^' 1 
бучених Держав. VУЃЃѓ. ' . . „ . . . _ . . . _ . ^ . . . , _ А М М . М . . „ ' 

ПРЕЗИДЕНТ ЗАКИДАЄ НЕПРАВДУ 
ГЕНЕРАЛОВІ МЕК АРТУРОВІ 

Вашингтон. — Президент за-
явив, що ген. Доґлес Мек Ар-
тур не мав підстави твердити 
на конвенції Американського 
Легіону в середу, що він „без-
перечно знівечив" таємний 
плян федерального уряду пе-
редати остров Формозу китай-
ським комуністам, а водночас 
і признати їм місце в Об'єдна-
них Націях. На пресовій кон-
ференції президент сказав: 
„Твердження генерала не було 

оперте на факті і він про це 
знав". — Знавці справ у Ва-
ігшнгтоні порівнюють місце в 

Ѓмові генерала на конвенції 
іону з місцем в його звіті 

перед спільною комісією зброй-
них сил і закордонних справ у 
Сенаті після його звільнення 
з становища командувача на 
Далекому Сході і приходять 
до висновку, що в звіті перед 
комісією генерал представляв 
справу Формози інакше, ніж на 
конвенції Легіону. 

ВІЙСЬКОВА ДОПОМОГА ДЛЯ ЧУЖИННИХ КРАЇН 
ОБЧИСЛЕНА НА 25 БІЛЬЙОНІВ 

Вашингтон. — Військова до-
помога на допомогу Европі с 
метою її поновного озброєння, 
дійде до $25,000,000,000 упро-
довж трьох років, як це обчи-
сляє Бюро Військової Допомо-
гй, на чолі якого стоїть брита-
дір генерал Джордж Г. Олм-
стед. Передбачений видаток— 

на славний „Ленд-Ліз" (взасм-
на позичка на підставі поста-
чання матеріялів) з Другої сві-
тової війни. Цю позичку по-
стачала Америка своїм союз-
никам, включаючи й Росію. 
Видаток на чужинну допомо-
гу займає десяту частину ви-
датків американського війс"ько-

лових підприємств часів Дру-
гої світової війни. 'Цю поправ-
ку відкинено. Після підпнсан-
ня резолюцій президентом нім-
ці, які перебувають на терито-
рії Злучених Держав, не бу-
дуть вважатися ворожими чу-
жинцями, тільки 'звичайними 
чужинцями з правом старатн-
ся набути громадянство ЗДА. 
Також торговельні зв'язки з 
Німеччиною будуть поставле-
ні на засадах міжнароднього 
права. 

вав вчора в сенаті італійське 
посередництво для мирного 
полагоди:ення англо-сгипетсь-
кого конфлікту в справі Суезу 
й Судану. Промовляючи на за-
кінчення триденних дебат в 
справі італійської закордонної 
політики, преміср де Ґаспері 
заявив, що коли б тільки тра-
пилася нагода, Італія доложи-
ла б свої найкращі зусилля 
для „узгіднення національних 
аспірацій народів Близького 
Сходу з конечністю оборони 
нашої спільної Середземномор-
ської цивілізації". Говорячи 
про теперішню англо-спшет-
ську кризу, де Гаспері заявив: 
„Італія відноситься зі симпа-
тіями та глибоким зрозумін-

виконує Італія в християнсь-
кому світі. Це не є справа Іта-
лії в такому часі видавати о-
суд в таких делікатних спра-
вах, що так глибоко заторку-
ють почування єгипетського 
народу". На закінчення де Ґас-
пері висловив переконання 
про можливість дальшої англо-
египетської співпраці, якщо 
тільки „спільні інтереси мати-
муть перевагу над хвилевими 
міркуваннями". Французький 
міністер закордонних 

лога обстрілювала вантажне 
англійське військове авто. В у-` 
сіх інших випадках поступово 
привертається повний спокій і 
порядок. Єгипетська преса по-
відомляє, що уряд Єгипту офі-
ціяльно поінформував уряд Ве-
лнкої Британії про зірваний 
договорів щодо Суезу і Суда-
ну, домагаючись рівночасно 
відкликання британської зало-
ги і адміністрації з тих теренів. 
Вміжчасі, англійське команду-
вання в Суезі передало єгип-
тянам зайняті під час демоист-
рацШ минулого вівтірка уряди 
цивільного управління в Суезі, 
котролю мостів, митних пунк-

справ, тів і т. п., та евакууючи зай-
Роберт Шуман, висловив пов- Няті міста Ізмаілію і ІІорт Саід 
ну солідарність Франції з пе- т-г. 
редвчорашньою заявою держав 
ного секретаря -Діна Ачесона 
відносно підтримки британсь-
ких договірних прав в Єгипті. 

В КОРЕЇ РОЗГОРТАЄТЬСЯ БИТВА 
ЗА КУМСОНГ 

Корея. Після частинної 

V НАЦІОНАЛІЗМУ В СОВЄТАХ 
Ню Йорк. — Гері Шварц по 

міщус в виданні щоденника 
„Ню йорк Тайме" чергову 
статтю про відносини в Совс-
тах, згадуючи, що житєвнй рі-
вень там тепер підвищений. В 
наслідок того в і д ч у вається 
зріст російського патріотизму, 
а а це має свої наслідки, бо „в 
парі з ростом російського патт-
ріотизму омітний розквіт Й 
зріст націоналізму неросшсь-
ких народів, головно україн-
ців і народів середньої Азії. Ці 
цароди не виявляють радости 
з підданства російській куль-

турі і іншим „в и щ о с т я м . 
Кремль розуміє причину тако-
го обурення й тому почав за-
взяту кампаніїо проти „буржу-
азного націоналізму" серед та-
ких великих груп меншин". 
Далі твердить автор, що годі 
вірити, щоб Кремль переконав 
населення своєю кампанією 
„ненависти до Америки", не 
зважаючи на завзяті змагання 
в цій справі. Американський 
спостерігач в Совстах завва-
жив, що всюди, де він бував, 
населення приязно ставилося 
до нього. 

УКРАЇНСЬКИЙ ПОЛІТИЧНИЙ СЕЗОН 
ПІД ЗНАКОМ МАНІФЕСТАЦІЇ 

В НЮ ИОРКУ 

це тільки половина видатків вого бюджету. 

АМЕРИКАНСЬКИЙ Л Е Г І О Н З А 
ЧИСТКУ ДЕПАРТАМЕНТУ 

СТЕИТУ 
Маямі, у етейті Флорида. — Серед окликів обурення зажа-

дала конвенція Американського Легіону, щоб перевести чнст-
ку в департаменті стейту і „негайно відсунути теперішніх го-
ловних лідерів політики". Обурення виявилися голосними 

^окликами проти секретаря Ді-
на Ачесона, коли представник 
меншини пробував переконати 
делегатів, що резолюція комі-
сії загостра. У звіті конвенщй-
ної комісії сказано між ін., що 
для закордонних справ треба 
настановити компетентних лі-
дерів. „Щоб можна дістати на-
лежних лідерів . . . треба замі-

В АМЕРИЦІ 
џ „Поважне очорінопання" заки-

даг. Луї Будеицові Генрі Волес, ля 
те, що Буденц представляв Волеса 
як ' комуністичного попутчика прн 
складанні американської політики 
супроти Китаю в 1944 р. Цей закид 
зробив Волес на переслуханні се-
натськоі комісії безпеки, зголошую-
чи сяій протндоказ. Такої тактики 
додержується теж спеціяльння ам-
басадор Филип K. Джессуп. відпо-
піда-очн на подібні закиди проти 
нього Гаролда Стассена в сенат-
ській комісії закордонних справ. 

# Виставлено від праці 2.000 ро-
Гіітннків в варстатах Джеиерал Е-
лектрик у Сираюос. Н. И. Фабрика 
зупинила працю, бо не стало мате-
ріялів. 

ф Молитви за дощ у БралІлІЇ від-
правляють мешканці Ріо де Жаней-
ро й околиці. Це найбільша посуха 
в Бразіліі за 30 років у теперішнім 
дешевім сезоні, що почався з ЗО 
вересня. 

Ню Иорк. — В місцевих ук-
раїнських колах вважають, що 
ввесь цьогорічний сезон гро-
мадської і політичної діяльно-
сти американських українців, 
проходитиме під знаком неда-
лекої вже все-громадськоД ук-
раїнської маніфестації в Ню 
Иорку, заповідженої на неділю 
11-го листопада в Мангеттен 
Сентер. Сама маніфестація від-
будеться в обставинах можли-
востей радикальних змін в а-
мернканській та міжнародній 
політиці відносно Сходу Евро-
пи, заповідженнх державним 
секретарем Ачесоиом в його за-
яві про „новий реалізм" аме-
риканської політики відносно 
російського імперіалізму в йо-
го білій і червоній закрасках. 
Загальна актуалізація справи 
українського визволення, як 
теж виступ на маніфестації ви-
значних американських пред-
ставників, не тільки зактуалі-
зують манісрестацію в Ню Иор-
ку теж в американському сві-
ті, але й нададу'ть їй важливий 
політичний характер. Голов-
Hii.Mii гаслами маніфестації бу-
де домагання розчленування 
СССР та створення самостійних 

домій резолюції конгресмена 
Керстона з домаганням амери-
канської моральної, політич-
ної і матеріяльноі допомоги ви-
звольним рухам поневолених 
Москвою народів взагалі, а у-
країнського народу зокрема. У 
висліді маніфестації будуть у-
хвалені відповідні резолюції, — 
для піддержки яких відбуватн-
муться опісля організовані У-
ККомітетом масові віча по всіх 
наших громадах. Отже мані-
фестація в Ню Иорку матиме 
величезне політичне значення 
і тому треба сподіватися, що в 
ній візьме справді масово-де-
монстративну участь ввесь у-
країнський зага.і не тільки ме-
трополії, але й з дальпіих око-
лнць. 

евакуації міста Кумсонґ, важ-
ливої комуністичної бази по-
стачання і розподілу в півяіч-
но-центральній Кореї, кому-
яістичне командування, вихо-
дило б, р.ішилося на оборону 
міста та почало^е^ектїдува`тя 
там свіжі комуно-китайські 
сили. Аліянти, в своєму „обме-
женому наступі", підступили 
на віддаль вже тільки при-
близно двох миль від міста, 
очищуючи довколишній терен 
від комуністичних недобнт-
ків. Під час ночі аліянтські 
частини відбили всі ворожі 
спроби протннаступу. До по-

жвавлених боїв приходило, 
крім того, теж на західній ді-
лянці фронту, тоді коли на ін-
ших секторах продовжували-
ся переважно патрульні і ар-
тилершські перестрілки. Алі-
янтська авіяція, корнстаючи 
а доброї ''погоди, виконала 
впродовж вчорашнього дня 
понад 1000 налетів на ворожі 
ьоенні об'єкти в запіллі, зни-
щуючи ворожі комунікаційні 
лінії та успішно бомбардуючи 
ворожі військові бази. Теж 
аліянтські воєнні кораблі про-
довжували облогу ворожих 
портів, безпереривно бомбар-
дуючи портові споруди. 

„ОБЕРЕЖНИЙ ОПТИМІЗМ" ВІДНОСНО 
ПЕРЕГОВОРІВ В ПАНМУНДЖОМ 

Токіо. — Аліянтський пред- паних комуністами приблизно 
ставнпк на вчорашній конфе- Два місяці тому під закидом 

порушення аліянтами нев-ренції зв'язкових в справі пе-
редумов для відновлення _ ми-
рових переговорів в Кореї вя-
словнв ‚‚обережний оптимізм" 
щодо можливостей дальшого 
розвитку нарад та їх успішно-
го закінчення. Вчорашні, вже 
восьмі з черги наради зв'язко-
внх мали зрушити справу з 
„мертвої точки", як аліянти 
пішли на компроміс та погодн-
лись на поширення невтраль-
ної зони довкола місця перего-
ворів, хоча й не в такій мірі, як 
цього домагаються комуністи. 
Вчорашні наради відложено, 
щоб дати комуністичним зв'яз-
ксвим нагоду пороз^тітнся зі 
стоїм командуванням. Якщо б 
вони погодилися на аліянтські 
пропозиції в цій справі, тоді 
залишиться до вирішення ще 
тільки справа поплету аліянт-
ських літаків через невтраль-
ну зону. Щойно після того бў-
лн б створені передумови для 
відновлення повних перегово-
рів в справі перемир'я, перер-

тральноі зони. 

Проте, загальне положення все 
ще сильно напружене, бо поо-
динокі єгипетські групи, зокре-
ма націоналістичні студенти — 
виявляють велику тенденцію 
до дальших демонстрацій і за-
ворушень. Уряд закликає їх до 
спокою та вдержує в гострій 
поготові поліцію .Впродовж 
дня відбувалися наради уряду, 
на яких обговорювано тепері-
щню ситуацію та можливості 
її дальшого розвитку. Рівноча-
сно повідомлено, .що до Су`езу, 
крім скинених там передучора 
3,500 англійських парашутис-
-тів; ирвчаяџаі ќті брятадК 
воєнні кораблі з крейсером на 
чолі, скріплюючи місцеву брн-
танську залогу. Жінок та ін-
ших членів родин британ-
ських офіцерів і урядовців ева-
куовано з Суезу і Порт Саіду, 
хоча там ще залишаються у-
рядникн місцевої британської 
рафінерії нафти. Британське 
командування заборонило єги-
петським воякам вступ в захро-
жену зону. Британські і єгипет-
ські повідомлення та вияснен-
ня відносно недавніх завору-
шень в Суезі сильно противо-
річать собі, головно щодо від-
повідальности за демонстрації, 
у висліді яких 12 єгиптян було 
вбитих і багато поранених. 

У ВІВТОРОК ПОЧНЕТЬСЯ АНТИ-КОМІНФОРМІВ 
СЬКИЙ „МИРОВИЙ НОНГРЕС" В ЮГОСЛАВІЇ 
Београд, Югославія. - В (царії, Злучених Держав, Єгнп-

найближчий вівторок 23-го 
жовтня, почнеться в хорватсь-
кій столиці Загребі антн-комін-
формівський ‚‚світовий конгрес 
миру", для протиставлення по-
діоному конгресові, влаштова-
ному свого часу у Варшаві. В 
конгресі в Загребі візьмуть у-
часгь представники 18 країн: 
Австрії, Бельгії, Британії, — 
Франції, .Греції, Голандії. Іта-

ту, Індії, Тунісу, Альжиру, Ма-
рокка і Уругваю, як теж пред-
ставники скзнльних еспань-
ких республіканців. Конгрес 
триватиме три дні та ухвалить 
відповідні резолюції, засуджу-
ючи всяку війну і агресію та 
домагаючись р є с пектування 
Хартії ОН. В конгресі брати-
муть участь особи різних пере-
конань, від анти-московських 
комуністів починаючи, а на на-

АМЕРИКАНСЬКИЙ ЖУРНАЛ ПРО СТАНОВИЩЕ 
УКРАЇНИ ПІСЛЯ ПОРАЗКИ СОВЄТІВ 

нити теперішніх і настановити 
в департаменті стейту людей, 
які відзначаються незапереч-1 нац І0Нальни:с держав, між ни 
ною вірністю і високим ідеал із-) м и самостійної і соСориої Укра-мом у змаганні до цілі, це по- І 1 Н И . Маяіфссташя зокрема трібне на те, щоб ‚ггривернутиі т ь в і д п о в і д н у піддержку ві-
серед усіх американців довір'я і . 

Ню Иорк. — Поширений а-
мернканський журнал „Калі-
єр с присв'ятив своє найнові-
ше видання всеціло ‚‚перегля-
дові війни, якої ми собі не ба-
жаємо", передбаччточн ‚‚пораз-
ку і окупацію Росії в pp. ІУ52-
1960". В міркуваннях на цю те-
му беруть участь деякі відомі 
автори, — вважаючи, що це 
с справа, яка „може змінити 
курс історії". Видання цього 

„УКРАЇНА XX. СТОРІЧЧЯ" -
НАЙКРАЩИЙ ТВІР МЕННІНГА 

Ню Иорк. — ..Автор багатьох 

до провідників в закордонних 
справах". Поки конвенція за-
кінчила сво наради, вибрала 
нового командувача, в особі 
Дона Р. Вилсона, з Кларкс-

I Покарали тюрмою від одного! бурѓ, у етейті Вирджінія. Пангкниг про українську історію і 
до восьми років трьох людея за пе-1 Е . А. Кемпбел, у етейті Луїзі- літературу, проф. Кларенс А. 
редачу фальшивих десяток в Н ю І я н а вибрана головою Поміч- Меннінґ з Колумбійського ўні-
^ ^ ^ v ^ L ^ t ^ T ^ ^ O T O Жіночого Відділу Легіо- верситету досягнув вершка 
пробували зміняти гроші. н у . свосї творчостн цею своєю кнн-

гою" — ‚‚Україна XX. Сторіч-
чя" — твердить Володимир 
Душник в своїй рецензії, на-
друкованін в ін)ширеному а-
мерикаяському католицькому 

(Закіичсі.пл на стор. 4) 

числа ‚‚Колліср'с" щойно сьо-
годні буде в продажу, але вже 
з попередніх оголошеннях йо-
го в щоденній пресі спостеріга-
сгься деякі інтересні моменти 
відносно України. В ціло-сто-
рінковому голошенні подано 
мапу Совстського Союзу „піс-
ля по разки" і на цій мапі У-
країна і Балтійські країни за-
значеиі зеленою краскою — 
а решта СССР — жовтою. — 
Крім того Україна зазначена в 
приблизно її етнографічних 
кордонах, включно з західними 
областями, та відзначена пра-
пором ОН, як „окупована". — 
Головна окупаційна квартира 
ОН мала б бути в Москві, а Лс-
нінград зазначений як „був-
гинн ' з відновленою назвою — 
Петрограду. 

лії, Німеччини, Швеції, Швай- ціоналістах кінчаючи. 

ВИРІШУЄТЬСЯ СПРАВА ІРАНУ 
В РАДІ БЕЗПЕКИ 

Ню Иорк, 19 жовтня. В Раді Безпеки Об'єднаних Націй 
має відбутися сьогодні голосування над двома британськими 
резолюціями відносно англо-іранського нафтового конфлікту. 
Проте, вже наперед заповідається малу можливість такого ви-
рішення, не тільки з оглядуф— 

В СВІТІ на правдоподібне совстське ве-
то, але й на зміну югославсь-
кого становища. Югославсь-
кий представник заявив, що 
він голосуватиме в користь 
британської резолюції, а л е 
ТІЛЬКИ ПІД у м о в о ю , т о Б р и т а - і " а Г о р о д у признано за успіхи д-ра м ' . ' ` г , л ТеАлера в дослідах над бацнлямн 
нія вкреслить зі своєї резолю-
ції вступ про рішення Міжна 

9 Цілѓорічну Нагороду Побля в 
я психології і медицині признано 
д-рові Маќсові Тейлерові з Міжна-
родного Інституту Здоров'я при 
Фундації Ракефеллера в Ню Иорку. 

родного Трибуналу. Брнтансь-
кий представник зі свого боку 
заявив, що це цілком немож-
ливе, бо тоді й сама резолюція 
не мала б жадної вартости. У 
висліді заходять можливість, 

жовтої гарячки. 
9 Індійський преміср Н'`ру почав 

нову кампанію за прийняттям чер-
воного Китаю до Об'єднаних Націй. 

в Совстське поліція в Берліні за-
хопнла вчора малу частину амери-
канського сектора, проголошуючи II 
включення до Врандснрурлькоі про-
вінціі. 

ф Ллінптн в Німеччині п.і.іііують 
що голосування випаде по рів-, ( .к а с у ц и т и в щиЛамжч(ту часі деякі 
н о м у — в ГОЛОСІВ за І проти , І міжнародні органи ко{Ѓѓролі проми-
отже справа не буде вирішена, і словости в Рурщяиі 
Щ е ІСНУЄ МОЖЛИВІСТЬ, ЩО Р а - ^ А ^ Р " к к н с ь к н й громадянин д-р 

. J ' І Вернер Ріхтср Іменовлний роќтором 
Да, кр ім СОВЄТСЬКОГО Представ- , ІІ1МЄЦЬКОГО уиіверсит( ту в Бонн. Ріх-
НИКа, в и д а с т ь с п і л ь н у з а я в у , ' т е р втік до Америки за чапи ІЛт-
рекоМЄНДуючн в і д н о в л е н н я і-;пера і був натуралізований раисько-англійськнх перегово- ^ " р ^ TSSSf^ L;oMVi:kT,'-г . , т ' г, І чноі парта в Врюселі вііоухяа п'.д-
рів. Чергове засідання І адя - л п ж е н п бомва. заподіявши' цсзшчяі 
відбудеться вмаг в Парижі. ; матерілльиі шноди. 



-
СВОБОДА, СУБОТА, 20-го ЖОВТНЯ 1951. Ч. 245. 

^мінський Щ(ЏСНННК. UKRAINIAN DAILY 

FOUNDED 1893 
Ukrainian newspaper published daily exxcept Sundays, and holidays by the 

Ukrainian National Association, Inc. 
at 81-83 Grand Street, Jersey City 3, N. J. 

Entered as Second Class Mail Matter at the Post Office of Jersey City, N J. 
on March 30, 1911 under the Act ol March 8, 1879. 

Accepted for mailing at special rate of postage provided for Section 1130 
of Act of October j , i917 authorised July 31, 1918. 

Едвард M. О'Коннор, 
Член ДП Комісії, Вашингтон. 

ТРАГЕДІЯ УКРАЇНСЬКОЇ 
НАЦІЇ 

(Доповідь, виголошена на Ака к?мії ЗУАДК в Мстрополятен 
Опера Гавз у Фнладелфії, 13-го жовтня 1951). 

Ю. Дзіковсцькин. 

Хто винен в большевизмі? 

ПЕРЕДПЛАТА: 
На рік $10.00 
На пів року J 5.25 
На три місяці $ 2.75 

В Джерзі Ситі і закордоном: 
На рік $12.00 
На пів року $ 6.50 
На три місяці $ 3.50 

Зібравшись у цій величній. Найбільш загальним непо-
залі, щоб віддати поклін Укра- уюзумінням відносно Советсь-
їнськнм Патріотам, які впро-jќoro Союзу о переконання, що 
довж століть вели славну бо-(це нація російського народу. 

за національну неза- j Це, звичайно, цілком неправ-
і j лежкість, ми більше, ніж будь- диве. Згідно із совстською ста-

Опе'уеаг $і2Гх' к 0 Л П здасмо собі справу з пов-1тистикою з 1939 року та з від-
Six months""——— ІП__І$ 6І50 ного значення народин вели-1 повідними доповненнями 

SUBSCRIPTION RATES: 
One year $10 00 
Six months S 5.2Л, 
Three months 5 2.75 і POTbOy 

I Three months — - 5 3.50 

За кожну зміну адреси платиться 10 центів. 
За оголошення редакція не відповідав. 

Адреса: "SVOBODA," Р. О. Box 346, JERSEY CITY З, N. J. 

по-
кого Американського права на даних нею цнфер по сьогод-
незалежність. Майже на засяг нішній день, із загальної кіль-
рукн від місця нашого тепе- кости приблизно 202,000,000 

„К чорту, украннцьі, самоопреде-
дяйтесь, 

только хлсб нпм отданте". 
ІІроф. Нисаревськяя. 

„Сіра кобилка" з „Свободи" 
не дає спати и. Самарському-
Лидскому з „Посєва" („Посев" 
ч. 357274 ст. 6, ‚‚Кому прннад-
лежит`слово"). Шановний ав-
тор не згоджується з тим, що 
„комунізм — це продукт мос-
ковської душі" й намагається 
Б рівній мірі перекинути відпо-
зідальність за большевизм і на 
українців. Подібне тверджен-
ня є 'або незнання минулого, 
або злісний фалш. Погляньмо 

мас больше-
рішньоі о зібрання сміливі аме-! населення Совстського Союзу J J ^ J ^ " " " ' ' ^ 

патріоти підписом с 91,500,000 росіянів і 110,500,-1пизм специфічного росшсько-

РОБЕРТ А. ТЕФТ 
За рік відбудуться вибори нового президента держави, до 

яких обидві головні політичні партії готуються уже довший 
час. Ідеться в першу чергу про те, хто з обох головних партій 
має найбільші вигляди, щоб потягнути за собою якнайбіль-
ше виборців. Над тим ломлять собі голови екзекутиви Демо-
кратнчної й Республіканської партій. Інші партії не входять 
в рахубу. Вони могли б тільки одній чи другій головній партії 
допомогти, або пошкодити, але своїх кандидатів провести 
не в силі. 

Демократи надіються, що теперішній президент Труман 
буде знову кандидатом. В такому випадку він не матиме ні-
якого контр-кандидата в Демократичній партії й напевно бу-
де вибраний П кандидатом. Зате інакше з Республіканською 
партією, яка вже довший час намагається дійти до влади. Тут 
уже більше кандидатів і то з визначними іменами і сильними 
впливами. Одначе ніхто з них досі не дав ще до зрозуміння, 
що буде кандидуватн. Поспішився проголосити свою канди-
датуру з рамени Республіканської партії щойно секат`ор Ро-
берт А. Тефт, республіканець з Огайо. Про цю кандидатуру 
вже з'явилися різні коментарі, з яких можна бачити одќо: 
він є СИЛЬНИЙ кандидат. Ситуація може одначе змінитись груи-
товно, якби захотів кандндувати як республіканець другий 
сильний кандидат — ген. Двайт Айзенгавер. Про його кан-
дидатуру розписуються у всіх газетах вже кілька місяців. Та 
хоч як багато про це пишуть і говорять, ніхто певно не знає, 
чи ген. Айзенгавер захоче кандндувати. Як знаємо, в 194S 
році він відмовився від республіканської номінації й прого-
лосив це листом у пресі. Лист цей славний ще й з того боку, 
що генерал виразно в ньому підкреслив, що військова влада 
повинна підлягати цивільній та що професійні вояки найкра-
ще зроблять, як будуть держати себе здалека від „високих 
політичних становищ". Сенатор Тефт, очевидно, добре знає; 
що в Республіканській партії вже довго ведуть агітацію, за 
номінацією ген. Айзенгавера кандидатом на президента в то-
му переконанні, що його загал певно вибере. Мабуть тому 
Тефт у своїй першій пресовій конференції заявив, що тільки 
він мо'же перемогти при президентських виборах так, як він 
переміг в Огайо при виборах до Сенату, звертаючись до фар-
мерів, робітників та бизнесменів простою і ясною мовою, нічо-
го не закриваючи, так, щоб кожний розумів, що він думає пре 
внутрішні та закордонні справи і яка його політична програ-
ма. Таким самим „старим американським способом" думає 
Теѓфт з'єднати для себе також і американський загал. 

Сенатор Тефт не такий тепер ізоляціоніст, яким пін був 
давніше. Проте його відношення до справи оборони Европн 
ще задовільно не вияснене. Він завзятий противник політич-
ної філософії демократичної адміністрації („Ню Діл") , доба-
чуючи в ній „демократичний соціалізм" та експерименти „До-
бродійної Держави" брнтійськнх соціалістів. Зокрема він про-
тн вкорочування індивідуальної свободи та щораз більшого 
скріплювання авторитету федеральної влади у Вашингтоні, 
що — на його думку — нездорове явище, бо веде до диктату-
ри. Щодо цього Тефт не різниться від Айзенгавера. Відрізняє 
їх головно відношення до справи оборони Західньої Европн, 
яку Айзенгавер хотів би рятувати усіми силами і засобами. 
Ще одно: Проти Тефта готові повести кампанію проводи зор-
ганізованого-робітництва, як це було при сенатських виборах. 
Тільки, як пише Віктор Різел, тим разом цей провід буде осто-
рожяішим і не визнає Тефта так скоро „публічним ворогом", 
як це було, коли він старався за поновний вибір до Сенату. 
Це ж поважний кандидат і може опинитись у Білому Домі. , 

риканські 
ввели в дію Деклярацію Неза 
лежности, з якої народилась 
наша велика нація. Ця Декля-
пація встановила основні пра-
ва і вольності, що прислуго-
вують всім людям, та виясни-
ла, що заперечення тих прав 
людям є справедвою прнчн-
ною для збройного повстання. 
Таким чином, принципи, вста-
новлені Деклярацією Незалеж-
ности, стали боєвим гаслом 
американських патріотів і від 
того часу правлять за натхнен-
ня для волелюбних народів 
і;о всіх усюдах. 

Сьогодні наша нація стоїть 
в обличчі найбільшої загрози 
цля її^ережиття від часів сла-
ветних днів її започаткування. 
Злучені і Держави є кріпостю 
людських вольностей та осо-
бистих нагод — широким ма-
яком волі, що горить над сві-
гом, загроженим поглочую-
чою пітьмою нової імперської 
тиранії, а керівники тої нової 
змови не залишають сумніву, 
що їхні апетити не будуть за-
спокоєні, аж доки вони не про-
коЕтнуть цілого світу. Вони 
поглочують нації і народи з 
тривожною швидкістю, але 
процес їхнього травлення аж 
ніяк не є задовольняючий. Це 
не легке завдання придушува-
ти природшо людську жадобу 
БОЛІ, спонтанні зриви патріо-
гів в умовннах гноблення, або 
моральні засади людської по-
ведінки, якими від століть люд-
ство керується. 

В цій змові для поневолення 
цілого людського роду висту-
пас Совстськнй Союз прого-
лошеним і признаним провід-
ником. Совєтський Союз є на-
слідком і втіленням фальшнво-
го вчення Карла Маркса, Лені-
на і тепер Сталіна. Висе навіть 
поверховне знання писань тих 

го (московського). 000 не-росіянів. Отже біль-
шість населення Совстського К о л и приглянемося до ро 
Союзу, понад 5 4 ^ , становлять J енського способу землеволо-
не-росіяни 

Йдучи по цій лінії дальше 
бачимо, що тільки дві совєт-
ські республіки, Російська Со-
вєтська Федеративна Соціяліс-
тична Республіка і Карело-
Фінська Сопстська Республіка 
заселені переважно росіянами. 
Чотирнадцять інших совєтсь-
кнх республік п своєму складі 
у великій перевазі не-росій-
ські. Погляньмо- на склад ін-
шнх советськнх республік: 

Українська Советська Рес-
публіка, на 42,272,000 населен-
ня приблизно 91% не-росіянів; 

Білоруська Советська Рес-
публіка — 10,525,000 населен-
ня, в тому 93% не-росіянів; 

Естонська Советська Респуб-
ліка — 1.120.000 населення 

діння з часів перед большевиз-
мом, то побачимо, що тодішнє 
російське село перебувало вла-
сно в стадії пів осідлому. Зем-
ля належала до громади („об-
щіннос землевладеніє") що 
5—7 літ відбувався т. зв. 
„чорний передєл" — себто пе-
реділ землі відповідно до кіль-
кости мужеських членів гро-
мади. 'Приватної власносте 

яльноста та поглядів російсь-
ких „нігілістів" з кінця XIX. 
та початќій XX. століття. Ре-
лігійність мас російського на-
роду „богоносца" була більш 
формальна — згадаймо хоч би 
російських „старообрядників", 
які вмирали за зміну якоїсь лі-
терн, не зважаючи на зміст на-
пнсаного. Не диво тому, що 
атеїзм, заперечення всякої 
етики, знаходила серед росіян 
дуже податний грунт. Візьмім 
безбожництво царя Петра І. з 
його „всешутсйшим Патріяр-
хом" Зотовим та карнавалові 
процесії в автентичних ризах 
іа з освяченими чинами, взя-
тимн з церков — чим це різ-
ниться від сучасних безбож-
ників? Згадаймо безбожництво 
або диферентизм російської 
„поступової" інтелігенції пе-
реп революцією. Див. спогади 
Буніна про Єсеніна в „Нов. 
Рус. Слово" за 1950 р.) й по-
бачите, що творцями сучасно-
го безбожництва, яке до реч` 
спирається на дуже відсталі 
природничі теорії з кінця ми-
нулого століття, був не хто ін-
ший, як сама російська інтелі-
геиція без участи інтелігенції 

на землю не було. Тільки на' української чи інших наро-
:нше місце не переходили, бо ^ в - В цьому нема нічого див-
не було вільного. , , о г о - бо т е в XVII. віці серед 

Погляньмо на російське се- російського духівництва були 
ло: хати не білені, стоять на а ю Д " ш л к о м неграмотні, які 
вигоні, жадної огорожі біля ^^!!.іЮ.^Є^^11 ?0"ЇГЛ} 
них, жадного садочка, жадних 
квітів. Пара верб над річкою 
Городи, якщо є за селом, І 

вященик на Півночі відправ 
ляв імпровізовану „Службу 
Божу" 2 рази на рік: на Ве-

всі разом. Все має й тепер 
в тому приблизно 92% не-ро-,вигляд т и м ч а с о в о с т е . Село 

'можна без жалю кинути й пе-
рейти на нове місце. Це ще 
півосілий спосіб життя. 

На Україні право власносте 

сіянш; 
Латвійська ССР — 1.950,000 

населення, 88% не-росіянів; 
Литовська ССР — 3,134,000 на-
селення, 98% не-росіянів; 

Молдавська ССР — 2,321,-
000 населення, майже 100% 
не-росіяни; 

Грузинська ССР — 3,722,000 
населення, майже 100% не-
росіяни ; 

Вірменська ССР — 1,346,000 
населення, майже 90% не-ро-
сіяни; 

Азербайджанська ССР — 
3,372,000 населення, майже 
80% не-росіяни; і т. д. 

Я не потребую пригадувати 
Вам, що уряд Злучених Дер-

ликдень, коли розпустились 
дерева, та зимою на Миколи 
— без усякого календаря зви-
чайно. (Амфнтеатров, Русскій 
поп в XVH. веке). Або як міг 
виховувати нарід патріярх 

;j : . л , з пр ід гіг.ІПІГ}?"""$ б У 0 ^ 1 в і з н и к (Ал. 
часів. За часів князівських j Соловйов. Русская исторія), 
воно було вже цілком сформо-І я к ий сам признавався до „ску-
ване, й ў „Руській Правді" зем-і Д 0 0 ^ У" а - Ц е н а Московщині 
леволодіння займає почесне Далося тод:, коли на Україні 
місце. Це глибоке почуття - ^ Д " б У л и назагал грамотні 
ьласности землі знаходить 
своє в і д б и т т я у вигляді 
українського села: хато охай-
ні, білені, огороджені (ознака 
власносте) перед х-о-̂ и% квіти, 
біля хати садок, город. Оселя 
мас вигляд сталої загоспода-
роваиої. 

Коли повставали російські 

людей розвіє будь-які сумніви j Ця справа 

жав не визнав включення в І СОЦІАЛІСТИЧНІ парти, то аграр-
Совєтський Союз Естонії, Лат- " а партія соціялістш-револю-
віі і ЛИТВИ. ціонерів („ес-ерів") прийняла 

Ви могли б спитати, що є у а основу для своєї земельної 
властиво ціллю того доќўмен- програми цей російський спо-
тального стану неросійських с і 6 землеволодіння громадою 
народів Совстського Союзу?І'Див. „парамонівськГ брошю-

щодо кінцевих цілей того ре-
жиму. Але ми поповнили б 
фатальну помилку, якщоб 
вважали, що більшість наро-
дів в Совстському Союзі ста-
виться прихильно до думок 
Маркса, Леніна чи Сталіна, 
або підтримує змову Кремля. 

Деякі СОЦІАЛІСТИ пробують 
представляти Совстськнй Co 
юз як таємничу силу, дивну й 
незбагнену для західного ума, 
яка становить проблему, що її 
тільки „спеціялісти" можуть 
розуміти. Нещастя, що ця ди-
воглядна думка здобула собі 
деяке признання і — що най-
гірше — вона готова створити 
справжню загрозу для нашої 
майбутньої безпеки, якщо її не 
роз'ясниться. Бо відносно Co 
вєтського Союзу є багато справ 
таких простих, як А-Б-В, і ці 
речі можуть причинитися до 
поразки його колишніх і тепе-
рішніх цілей 

мас першорядне j РНД-
підкреслення І Сощял - демократе (‚‚ес-де) 

і большевикн, 

нішого не-російського народу 
в Совстському Союзі. 

(Продовження буде). 

значення і для 
найважливішої її частини, я j большевикн, як партія робіт-
бажав би зробити разом з В а - І и и ч а . земельної програми не 
ми короткий перегляд трагедії І м а л и ' а томУ- к о л и 1М ПРИ Й-
Української Нації, найчислен-, иілося виступити з земельною 

програмою, 'прийняли програ-
му СОЦІАЛІСТІВ - революціоне-
рів. Сучасні колхози й повста-
лн на місці ‚‚общінного" земле-
володіння Й різняться хіба 
тільки високістю податків та 
тим, що ділиться не земля, а 
врожай. Як бачимо колхоз це 
якраз витвір „русского народ-
ного генія". Тому теж впрова-
дження колхозів на Москов-
щнні не викликало там такого 
спротивў, як на Україні, де за-
провадження остатніх було по-
воротом до способу землеволо-
діння з перед 2000 років й ви-
кликало й викликає протест, 
як всяка примусова репресія. 

Питання ptviirifiHe в сучас-
ному СССР становить лише 
натуральне продовження ді-

(Павел Алепський), коли дія 
ли в обороні релігії церковні 
братства, коли з'явилася така 
сильна полемічна література, 
коли, нарешті, в обороні релі-
гії виступило свідоме козацтво, 
За 300 літ Росія „не догнала й 
перегнала" Україну, а тому не 
диво, що „богоносець" більш 
або менш спокійно прийняв 
скасування релігії, тбд^ 'коли 
ча Україні релігійні мотиви 
яідогравали не останнє місце. 
Правда, гасло боротьби за ре-
лігію не було піднесене окремо 
бо були інші гасла — націо-
нальні і соціальні, а боротьба 
пелігійна була утотожнена з 
боротьбою за автокефалію.. 

Як бачимо, безбожництво 
теж не українське й українсь-
кий нарід не несе за нього жад 
ної відовідальности, як того 
хоче п. Самарский-Лидскій. 
Це не жадний „спільний" вит-
вір, а суто московський, як і 
ввесь большевизм. Далі пан 
Сам-Лідский пише: „Українці 
були учасниками, а не об'ск-
тами російської історії". За це 
вибачте за княжих часів укра-
їнці не брали участи в історії 
Росії. Москва повстала на зем-
лях Мордви, Муроми, Весі, до 
яких прийшла колонізація з 
Великого-Новгороду, Пскова, 
Торжка, яка мовно асимілю-
вала місцеве урало-алтайське 
населення. (Див. Ю. Д-цкий. 
ар. 7, „Москва". „Новини". 
Лянсгут 1949). Пізніше поча-
ла приходити польонізація з 
півдня князі і духовенство), 

Мов прочуваючи свою долю, ним? Ах, коли б поговорити з 
продає ота зводннця свою по-
линялу красу, побрязкує решт-
ками дорогоцінностей, щоб зба-
ламутити деяких европейсь-
ких альфонсів. Ми протвере-
жусмо таких негайно і ради-
кально. Наш бльок міцніє, ми 
просуваємося в Африку, щоб 
перетяти артерії ворога, ми 
скрізь. І вдивившись у чудову 
панораму Неаполю, в вічно-
задимлений Везувій, я думаю, 
я к історія писатиме про нас 
по тисячоліттях з пошаною, 

Куртом! Може від нього черп-
нув би віри, може б радів. 

Ганс домагався відпустки, 
адже вже давно мав право на 
неї. Ввижався рідний Альт-
штадт, мама, Ліза, вживалися 
заташя й спокій малого міс-
течка та всього того, що най-
дорожче на світі. Йому обіця-
лн відпустку, все було готове, 
і в останній хвилині відпустку 
відкликали. 

Гансове хвилювання зроста-
ло. Яким правом, на якій осно 

як пише тепер про славу Рим-;ві зробили це? Ради ного здо-
ської Імперії. Ми безсмертні! J ров'я ? Чи не смішне оте вняс-
Здоровлю! Гайль- кення! Адже саме вдома міг 

Курт !би мата найкращу опіку, там 
Прочитуючи оті бадьорі ряд-і прийде здоров'я, 

їси, Гачс мав одне бажання: І Та невмолима буква наказу 
побачитися з Куртом, погово-1 прикріпила його до самотньої 
рити. Його огортав жах. як зо-1 санаторії в горах, де тижні ви-
ясім інакше думає і почуває допжувалися в роки. Ліза зов-
пін, як майбутнє ного і всього j сім несподівано і невияснено 
їх народу стоїть перед ним і перестала писати, хоч досі за-
лримарою. Чому це? Що з'сшдала його зворушливцміі 

листами від себе й матері. Ли-
шс Курт відгукався з далини. 

Ось польова листівка. 
Атени, 12 травня 1941 

Гансе! 
Не довгий час, і я в Гелладі, 

Шлях до неї не був устелений 
ісвітамн. Лише сила нашого 
удару могла довершити того, 
що ми в кількох тижнях иобо-
^роли найбільші труднощі і до-
билнся до Еґею, під Єгипет. 

Це передостання рунда на-
шого двобою з Англією. Зни-
щено її останні гнізда на евро-
лейському суходолі і ось наш 
орел розпростер свої могутні 
крила від полярного Нордка-
пу по мітичну Крету. 

Я побував у Сербії, де згинув 
чаш батько. Його могили я не 
піг відшукати. Та я поставив 
йому пам'ятник з купи сербсь-
ких бандитів, що їх накосив я 
в боях. Я вдоволений, я пом-
стив смерть. 

Передо мною Егейське море, 
оливкові сади Аттіки і знову 
руїни давньої величі, що з по-
дивом глядять на нових зви-
тяжців. Повір, всі чуда мітоло-
гії, всі виправи Аргонавтів, всі 
подвиги Геракла нічим в по-
рівнянні з нашими подвигами. 
З гордістю й певністю жду 
останньої рунди! Гайль! 

Курт.. 

І знову ні словечка про ро- щоранку на роботу, не курила 
днну. А Ганс уже не хотів слу-1 димарями. Ганс метнувся в 
хати про війни, про нові похо- сторону їх хати, пробігав ву-
ди, про перемоги. Він нестерп 
но тужив за рідними, його 
стан здоров'я не кращав. 

Він виступив гостро, аж сам 

личками. 
Біля гостроверхої кірхи зупи-

нився, мов не пізнавав нічого. 
З ряду чепурних домиків не 

злякався своєї нагальносте, з було ні сліду. Ганс пробірався 
якою домагався відпустки, і через румовища. Рідну хату 
Йому відраджували лагідно й, І пін пізнав зразу. З неї залишн-
переможені його настарливіс-їлася фронтова стіна, що ніби 
тю, з заввагами, що там, на намагалася закрити жорстоку 
Батьківщині тепер зміни, там 
важко, виписати блянкет... 

Веберова думка спинилася 
злякано наче перед чорною 
прірвою. Він обкинув стомле-
иим зором розбавлених гостей, 
що гаморнлн круг столиків, 
попиваючи пиво. Постаті дво-
їлися, все наче вкривалося 
білявим серпанком. Вебер 
примкнув очі, міцно опер го-
яову на долонях, щоб не впас-
ти в безодню', що розкривала-
ся перед ним... 

...Дні і ночі їхав він, уявля-
ючн собі чітко зустріч з рідни-
ми. Але рідна земля не та вже 
була, якою покинув її. Його 
зустрічали розторощені порти, 
чгарпща залізничих станцій, 
міста в руїнах від повітряних 
нальотів. 

Знайома рідна станція сто-
яла ціла, та фабрика біля неї. 

руїну внутрї. На місці затиш-
ннх кімнат, круглих, різьбле-
ннх сходів, лежала гора цег-
лп, поламані крокви, шматки 
черепиці, все засувалося у гли-
Соку вирву. Ганс просунувся 
крізь щілини в руїнах і вдив-
лявся в той хаос до безтями. 
Він затремтів нараз, йому по-
темніло в очах, він впав на зва-
лищах зомлілий. 

Його очутили й забрали 
знайомі, окружили дбайливою 
опікою. Ганс, очунявши, не 
питав уже про ніщо, він знав 
все. Рідних, найдорожчих, ма-
ми і Лізи, не побачити вже йо-
му ніколи, вони вирвані з йо-
го життя на все, по них лнши-
лася лише глибока пустка, що 
в Гансовій свідомості застря-
ла неуступчиво чорною вир-
вою... 

...Вебер прокинувся від до-

але до патр. Нікона її впливи 
були незначні {днв.вище зга-
цаніга арт. в ‚Діовннах"). Силь-
ІІІ впливи України на Москву 
датуються доперва другою по-
ловнною XVII. віку особливо 
часами Петра, І. Цей вплив був ` 
гак значний, що, виявився на-
аіть у зміні назви „Московсь-
кбго Государства" на „Рус-
скую Імперію", автором якої 
Зув українець Теофан Проко-
"іович, який після Полтавської 
Знтви хотів нагадати Петрові 
L, що тут він не цар московсь-
кий, а імператор, як ми сказа-
гги б тепер, України. Цим Про-
соповнч хотів отрнмв.ти жор-
ггокі розправи Петра І. з ук-
раїнцями. Морди не прнпнни-
яися, але назва, санкціонова-
ма в 1721 р. сенатом, лишила-
ѓя. Багато українців як за ча-
лв Петра І. так і пізніше, аж 
цо наших днів, були на служ-
5і Росії, але працювали вони 
т ` вказівками Москви — 
Санкт-Петербурга, а тепер зно-
зу Москви під. її диктат, діста-
аали за це гроші, були „госу-
царственними ‚собаками" (вис-
яів Побєдоносцова, обер-про-
курора св. Сшіода) й вважати 
,х „учасниками" російської 
гіолітнки ніяк не можна, як 
рівнож не можемо вважати за 
українців тих. українських ре-
чеґатів, які тепер на службі 
юсійських партій. 

Самар.-Лидский пише про 
„спільну історію", але, як ба-
іимо, лише після Олексія Мнх. 
сторія наша дещо (територі-
ЇЛЬНО) спільна, але й то не 
ювсім. Під Москвою була ли-
ше Лівобережна Україна, а 
Правобережна , Буковина, Во-
яинь та Галичина і Закарпат-
гя до Росії не належали. До-
іерва в кінці XVin віку за Ка-
геринн П. Росія силою, не пи-
гаючи українців, забрала спо-
чатку Правобережжя, а потім 
Волинь, Холмщину та Забуж-
:-кя (І., П., Ш. Розділи Поль-
аіі). Волинь, Холмщина та За-
Зужжя лише 124 роки (1793-
1917) лишаються під Росією. 
За цей час волинська селянка 
-іе навчила навіть рахувати 
гроші на рублі та копійки й до 
чінця російського панування 
рахувала на злоті та копи гро-
шей (я тому.свідком). А за що 
до 1905 року на Волині ( і в 
„Царстве Польском") російсь-
кий уряд платив москалям по 
300 рублів річно за „обрусеніе 
края ,г? Чому не платили `укра-
шцям ? Чи це но „об'вкт" росій-
ської політики? Де ж тут, п. 
Самарський, „спільна культу-
ра"? Ви пишете: „вопрекі все-
му, что говорят разниє фальсі-
фікаторі історіі" — хтож це 
сфалшував історію, зробивши 
з 124 чи навіть 250 (лівоб.) 
літ підданчого життя спільну 
історію з народом, який свою 
історію почав біля 2000 літ то-
му? Фалшуете історію і кр% 
чите ,,Ґвалт, історію фалшу-
ють"! 

Звичайно, що нам, україн-
цям, нічого не говорить „Боро-
дінская бітва''', але „Куліков-
ская бітва" дещо говорить. 
Побідннком' Маіяая був волин-
ський князь.Дмитро Боброк, 
‚‚воєвода вслій", як пише літо-
пис, який з українсько- литов-
ським лицарством вдарив з за-
сідки. Треба пам'ятати, що все 
московське виісько було вже в 
цей момент розгромлене (пе-
редовий полк, ліве крило, яке 
потім, рятуючи положення 
зайняв князь Дмитро Ольгер-
дович з резервовнм полком та 
на кінці центр. (В момент уда-
ру Боброка трималося праве 
крило — князь Андрій Оль-
гердовнч та на лівому Дмитро 
Ольгердович — обидва з укра-
їно - литовським лицарством. 
(Див. полк. Переяславський 
„Тактичний розгляд куликов-
ської битви". „Табор" 1923) 

Дмитро „Донсной" „непрос-
лавленнй святой" (див. „Со-
бор святих землі Русской""ви-

(Докінчення на стор. 3-тій). 

:суди ціліша роками спішив 'торќу чиєїсь руки. Перед ним'ний, мов' те колісце у великій 

стояв кельнер і глядів на Ган-
са збентежено та співчуваюче. 

— Пробачте! Вже пора за-, 
чиняти каварню. Ви дозво- ' Г І о 0 ї Д н д К „ к н я з ь московський 
лите... 

— Ах! — Ганс аж тепер за-
прнмітив, що столики пусті, 
гамір затих, у каварні лише 
він один із своїми листами, що 
лежали перед нпм розсипані 
на столі. Він згорнув їх по-
спішно і вийшов важким, п'я-
ннм кроком. 

џ 
У канцелярії дивізійного ма-

газину було тепло, затишно. 
Вебер роздягнувся. Вже пора 
була спати, та він нараз зля-
кався сну. Це ж не сон! Скіль-
ки ночей пролежав він у ма-
рінні, коли химери стали кру-
жляти кругом нього, коли вся 
пітьма кімнати наповнювала-
ся тисячами пролетних обра-
зів, машкарних лиць, приви-
дів. Ні, рішуче не засне тепер. 

Ганс присів біля стола, роз-
горнув книги. Колони цифр 
виростали перед ним довгі, ні-
би безконечні, він перебігав їх 
докладно олівцем мов відби-
рав дефіляду армії запілля. 
Праця втихомирювала його 
розхитані нерви, думки упо-
рядковувалися. Вебер став 
навіть бадьорий, безтурбот-

машинерії, що, зазублюючись 
докладно, кружляє рівно, без 
дрогань. 

Олівець зупинився раптом в 
половині колони. Ганс завмер. 
Загоєна рана в боці защеміла 
нараз тихо, щось пекуче прс-
бігло хребтом і гостро вдарило 
в потилицю. Веберові замерех-
тіло в очах, колони потроїлн-
ся, олівець випав з рук. З жа-
хом ждав він чергової гарячої 
хвилі, що ' проховзнувшись 
хребтом, стукне в мізок, запа-
лить його, заѓле полум'ям. Він 
тремтів, схшгавшись над сто-
лом, непорушний мов спаралі-
жований. Вдар не повторював-
ся і Ганс ворухнувся врешті 
відчуваючи страшне безсилля 
і в тому. Він згорнув книги, 
зложив і присів, затих, понуро 
вдивляючись у стіну, некриту 
наказами та рахівничими таб-
лицямн. 

ХПродовжевня будеі 
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Лише через два тижні, кЦпн 
поновлено роботу водогону та 
поставлено до роботи пожежні 
команди міста, що їх поверну-
ли з лівого берега Дніпра, по-
жежа почала вщухати і на по-
чатку четвертого тижня була 
остаточно зліквідована. В на-
слідок цієї першої, найбільшої 
пожежі зовсім вигоріла тери-
торія центру столиці, обмеже-
на такими вулицями: Інсти-
їутська (від Хрещатика до 
Ольгінської з великим будин-
ком Гінзбурга), Ольгінська 
з Миколаївською, Мерінговсь-
ка, Лютеранська до Кругло-
Універснтетської, по Кругло-
Університетській до Бесараб-
ки, сама Бесарабка, кінець 
Хрещатика коло Бесарабки, 
далі серединою квартала між 
Хрещатиком та Пушкінською, 
сама Пушкінська до Фундук-
леввської, серединою квартала, 
що лежить між- Пушкінською 
та ВолоднмирсьКою від Фунцу-
клєєвської до Прорізної з по-
льським театром включно, да-
лі Михайлівським та Хреща-
тицьким заўлќами і вся Дум-
ська площа. Крім того вигорі-
ла частина 'Хрещатика від 
Думської до Царської площі 
(на парному боці лишилось 6 
будинків на непарному 2 від 
Царської площі). Цим вичер-
пуеться терен найбільшої по-
жені, а терени менших пожеж 
та окремі будинки розташовані 
в різних районах, що також 
були знищені в'огнем, годі й 
думати перелічити. Прикла-
дом може бути Сінна площа, 

колая (будований гетьманом 
Мазепою в 17 в.), цілу низку 
церков будованих з 12 до 19 
віку: Петропавловська, По-
кровська, Р о ж д є с т венська, 
Рождества Богородиці та ін-
ші на Подолі, Олексаядро-Нев-
ська, Пречистенська, Заду-
бецька та інші на Печерсько-
му, Стрітенеька на Сінному ба-
зарі, Залізна на Жидівському 
базарі, Троєїцька та Володи-
мирська на Великій Василь-
ківській, Вознесенська коло 
Покровського манастнря, св. 
Федора на Лук'янівці, Георгі-
ївська коло Софійського Со-
бору, Десятинна церква збу-
дована у 1842 році на фунда-
менті 10 віку, Трьохсвятитель-
ська, що закладена у 1184 ро-
ці, дзвіниця Курилівської цер-
кви . . . Та хіба все перелічиш! 
А скільки знищено пам'ятни-
ків, культурно-освітніх уста-
нов, старих стильних будин-
ків. 

Нема змоги перелічити всі 
знищення найкращих споруд 
столиці, що їх будував україн-
ський народ за своє тнсячоліт-
тнс історичне життя! Чи ж 

могли большеввки залишити 
якусь споруду, яка б нагаду-
вала про світле минуле Укра-
їни? У 1935 році намічено бу-
ло знести Святу Софію, але 
обурення всіх верств населен-
ня, примусило Москву скасу-
ватн цей наказ. 

Останньо була знищена най-
більша святиня України — го-
ловна Церква Печорської Лав-
ри — Успенський Собор. Ви-
бух стався на початку лнсто-
иада 1941 року від „советсь-
кої" мінн. Але й на цьому не 
могли задовольнитися боль-
шевики в своїй ненависті до 
столиці України! 1943 року, 
коли большеввки „визволяли" 
Київ від німецьких фашистів, 
протягом "трьох Днів обстрілю-
валн вони столицю артилері-
ею. Від цього вогню згоріли 
всі слобідки на лівому боці, ба-
гато будинків у місті, а голов-
ннй будинок Університету го-
рів з запізненням —̂ пожежа 
почалась через три дні після 
вступу „визволителів" у нена-
висну для них столицю. Боль-
шевики „визволяючи" Київ, 
цинічно його нищили і одно-
часно на увесь світ кричали: 
„Дивіться, що зробили німець-
кі фашисти з матір'ю городів 
рускіх! Лише німці здатні так 
зруйнувати культурний центр 
„Юга Росії!" 

К і н е ц ь 

Хто винен в большевизллі? 
(Докінченнг. si сторона 2-ої) 

З ЖИТТЯ ГРОМАД І ОРГАНІЗАЦІЙ 

томний, але не ранений"). Ќу 
лнковська битва була виграна 

всі будинкн`якої, що були роз- українцями, які билися з та 

дано в Америці) в цей час спо-1 осель посувасться на захід й 
кійно спав у кущах („непри- Галицько-Волинське Королів-

ташоваиі на терені, знищено 
вогнем. Також 'великий буди-
нок на Миколаївській площі 
(на Печерську) чи будинок за-
сідань Раднаркому коло Цар-
ського Двірця і так дал і 

Це була грандіозна, зазда-
легідь продумана операція, пе-
реведена в життя спеціяльно 
для цього вишколеними члце-
нами комуністичної партії, я-
ких було навмяве залишено 
в столиці України. Тут боль-
шевнки одним замахом хоті-
ли вбити двох зайців: знищи-
тн ненависну для них столи-
цю України, а вину за це зни-
щення перекласти на німців, а 

--самим-вийти з -цієї операції су-
химн й чистими.' Та таке тлу-
мачення пожежі й вибухів обо-
в'язкове лише `ТЏІЛ „совєтсь-
ких, простих" людей, а вся ук-
раїнська людність, разом з у-
сім культурним світом, добре 
знає дійсного винуватця, бо 
плянове нищення столиці Ук-
раїни большевики почали зна-
чно раніш. Лише на протязі 
1930-1936 pp. большевики зни-
щили: Братський манастир 
(будований запорожцями у 17 
віці), Миколаївський манастир 
(будований у 17-вщі), Іонінсь-
кий манастир, Фролівський жі-
почий манастир, Золотоверхий 
Михайлівський'Манастир (збу-
дований у 1108 році), Ііокров-
ський манастир з усіма цер-
квамн, військовий собор Мн-

тарами не з московського пат-
ріотнзму, а билися з союзни-
ком Ягелла^^свого ворога, я-
кий у момент битви був у 35 
ісл. від Ќўликова Поля та 
йшов на поміч Мамаю. От Що 
говорить нам „Куліковска біт-
ва"! Та не про це Ви думали, 
бо знаєте лише історію сфал-
шовану Іловайским та іншими 
„во славу русского оружія". 

Але верх нахабного фалшу-
вання історії становить твер-
дження автора, що принадлеж-
ность русинов-галичан к укра-
інскому народу окажется под 
большим вопросом". Цікаво 
чому тільки галичан (зверніть 
увагу на додаток „русінов"), а 
не закарпатців, волиняків, бу-
ковинців, забужанців? Хто в 
стані провести лінію, яка роз-
межовує галичан ^від закар-
патпДв або волиняків? Адміні-
стративний поділ припадко-
вий. Під кожним оглядом це 
один нарід, який замешкує 
свою територію з передісто-
ричних часів. За княжих ча-
сів Київ, Червенські землі, 
Погорнння, Забужжя станов-
лять одну цілість і автор „Сло-
ва про похід Ігоря" каже: „І 
ти Ярославе (Осмомисле) 
підпер гори (Карпати) своїми 
залізними полками". Галичи-
на чи Курщнна для нього все 
одно, але про Суздаль чи Во-
лодимнр на Клязьмі не згадує. 

Під ударами кочовиків лінія 

ІЕУСЗГЯДВ-n-lt-B-lQ 

Увага! - Українці м. Честер, Па., та Околиці! 
ШИРШИЙ ГРОМАДСЬКИЙ КОМІТЕТ М. ЧЕСТЕР, ПА. 

повідомляє, що 

В НЕДІЛЮ. 2а ЖОВТНЯ 1951 Р. 
в годині 2:30 пополудні 

: відбудеться : 

УКРАЇНСЬКА ПРОТИБОЛЬШЕВИЦЬКА 

^ МАНІФЕСТАЦІЯ^ 
Просимо всі українські Товариства здержатись від 

усяких імпрез в цей день. 
Українці!,Всі без винятку, як стара так і нова іміґра-

ція, в кого б'ється щире українське серце, приходьте ма-
сово на цю маніфестацію! Станьмо всі як один в обороні 
України! В обороні тих, які сьогодні караються та мучать-
ся під комуністичним ярмом. Піднесім гомінкий голос, про-
тесту проти російсько-большевицького імперіялізму! 

За дальшими оголошеннями слідкуйте в нашій пресі. 
Комітет. 

У В А Г А ! У В А Г А ! 

В НЕДІЛЮ. 28. ЖОВТНЯ 1951 Р. 
в залі Укр. Народнього Дому на вул. Мартін 

` : відбудеться :—. ' 

ТВОРЧИЙ КОНЦЕРТ 
ГРИГОРІЯ КИТАСТ0Г0 

МУЗИЧНІ твори Г Р . КИТАСТОГО виконуватимуться улюбленими 
співаками-со.тісташі: Н. НОСЕНКО, І. ЗАИФЕРТОМ. М. М Ш С Ь -
К И М ; вокальним квартетом: Г Р . ПОПІВ, Г Р . КИТАСТИМ. IB. К И -
ТАСТИМ П. М Ш Я И Л О М та Мішаним Хором Американської Укра-
інськоі Молоді м. Дітройту. Фортеп. супровід О Л Ь Г Я Д У В Р І В І Ш . 
Сам автор Г Р . КИТАСТИИ виступить як соліет-бішдурнст. 

В концертову програму входять ліричні пісні, романси, оригі-
нальиі творя, дитячі пісні та думи написані автором на слова Т. 
Шевченка та сучасних поетів. Вперше буде виконано думу про 
Кемптен (побудовану иа темі репатріяціі 1945 р.) та думу про 
Симояа Петлюру. 

ство репрезентує всю Україну. 
Татарський наїзд (не 200-літне 
‚‚іго" як у москалів) Бату хана 
приносить руїну, але не мас 
жадного культурного впливу, 
бо на Україні панують сильні 
впливи заходу. Коротке пану-
вання угорських королів, ко-
ронування Романа в Дорогн-
чині, смерть Романа Мстисла-
вкча, як союзника Гогенштав-
ф т під Завихвостом (1205) — 
яскраві докази цього зв'язку. 
Москва в тому часі поволі під-
носиться культурно під впли-
вом принесеної татарами хін-
ської культури (надаремно то-
му росіяни оскаржують тата-
рів, що вони задержали їх 
культурний розвиток). 

З переходом українських зе-
мель до Литви по жіночій лі-
нії) зв'язок з заходом лиша-
ється (з'їзд королів у Луцьку). 
Врлодіння Витовта сягають су-
часної Одеси. Після довгої бо-' 
ротьбн литовсько-руське кия-1 
зітство опиняється в дннастич-; 
ній лінії з Польщею. В часі 
цієї боротьби кілька князів пе-
реходять до Москви — туди 
загнав їх страх перед помстою J 
Яґелуіа, а не симпатії до Мос-І 
ќви. Нічого спільного з Moc-j 
квою українські землі в цьому; 
часі не мали. 

На Запоріжжі, у військах! 
Хмельницького та іиш. зустрі-
часмо однаково галичан, во-
линяків, закарпатців та над-
дніпрянців. Гетьман Конаше-
вич-Сагайдачний роком гали-
чаннн, скінчив школу в Остро-
зі (Волинь) був гетьманом у 
Києві. Св. Іов, основополож-
ник Почаївської Лаври — га-
личанин, Іван Вишенський, 
галичанин, а Ви пишете ‚‚ук-
раїнци і- галічанс на протяже-
кії всей (підкр. ‚‚Пос-ву") іс-
торії шлі совершенно разнимі 
путямі". Тяжка імперіялістич-
на рука Катерини П. на 124 
роки розділила нас, але шля-
хи ^„путі") у нас лишились ті 
самі й як що нас тепер ділить 
віра — то не бійтесь проти во-
рога стаємо всі як один (напр. 
згадайте недавні віча п. Керен-
ського у Німеччині) — можете 
переконатися по цьому, що 
наші шляхи одні. Ви хотіли 
мати докази сдности історичні 
та психологічні — маєте їх. Чи 
мало? Можемо навести ще 
грубі томи. 

Але коли ви так стараєтеся 
відсепаруватн галичан від 
решти українців, бо їх „етно-
графіческая общность под 
большім вопросом", то чому не 
одсепаруєте від росіян Пушкі-
на? Його етнографічна вокре-
мішність від росіян безсумнів-
на, бо ж він нащадок муріша 
Ібрагіма, „арана Петра І., чи 
Лєрмонтова, що з шотляндсь-
кого роду? Це цілком „не сом-
нітельно", що їх приналежнос-
ти до росіян не квестіонуєте. 

Коли вже пішло про „етно-
графіческую общнсть", то я-
каж ця „ е т н о г р а ф і ческая 
общность" у росіян? В часі о-
купації росіянами (большеви-
ками) З а х і д н ь о ї України 
(1940), на власні очі читав в 
„Учительской Газете", що у 80 
кл. від Москви відкрито на селі 
Мордовську школу, бо діти ро-
зуміли лише мордовську мову. 
З цього виникає, що в самому 
серці Московщини „етногра-

ТОРОНТО, о н т . 

60-ліття Українських Піонерів 
у Торонті 

Ці дійсно велнчаві святкування 
розпочалися 20 вересня о год. 2-гін 
юпол. відкриттям Української ІІа-
дю'.і.чльної Виставќќ -в домі ‚‚Про-
:віта" з чотирьома відділами: і . Іс-
горнчних пам'яток, 2. Народного 
мистецтва, 3. Книжки і преси та 4. 
Досягнень канадійськнх українців. 

Вечором відбувся Український 
Симфонічний Концерт, в якому взя-
ПЯ участь: Велика Симфонічна Op- j 
честра м. Торонта, Злучені Ўкраїн-1 
:ькі Хори м. Тороита і солісти, j 
Цжюн Ковальчук, Мнлайло Голин-
^ькнй, Борис Максимовнч. Лідія 
Черннх. Михайло Мінський і Осип 
Гушуляк. Виконано: С. Людксвича: 
За Тебе Україно, Віктор Косенко: 
Концерт Ц-Міяор оп. 20 на піяно 1 
симфонічну оркестру, Артемовсько-
го-Людксвича: Фрагменти з опери 
„Запорожець за Дунасм". 

Прнпітания зложили предстапнн-
ки м. Тороита і провінції Онтеріо, 
а з доповідей були найцікавіші про-
фссо'ра Кірконела і П. Божка. 

Такого концерту українське То-
ронто ще не чуло. Заслуга в тому 
мистецького керівника проф. Л. 
Туокевича, що тим всім диригував! 

ЗО вересня від полудня відбувся в 
тому самому „Колосеум" Великий 
Народний Фестин, в якому взяли 
участь: Злучені Хори під дир. Л. 
Туркевича. біля 100 танцюристів під 
проводом Василя Авраменка і Ка-
пеля Українських Банд% ристів під І 
пров. В. Вожнка. 

З привітів і промов найкажніші 
були заступника прем'єра Канади 
сен. Дррана і домініяльного мініс-
тра для громадянства та іміграції 
В. Е. Гсррнса мр. Конанакера і пол- j 
ковника Дж. Дрю, я к теж піонера 
Т. Томашівського. 

Вечером відбувся Великий Бен- j 
кет в Крншталовій^залі Кінг-Ед- j 
вард Готель, з а прнсутности визнач-1 
них гостей украінсько-канадійсько-! 
го світу і представників) уряду Ќа- ! 
налн і парляменту. 

У всіх імпрезах цього святкувпн-і 
ня за оба дні взяло участь понад 
20.000 осіб. Святкування були дійс-
ио гідною репрезентаціѓю українців 
Канади і найбільшим відзначенням 
українських піонерів за їх 60 літню 
працю. 

Василь Тямко 

Г А І Т Ф О Р Д , КОШІ. 
З громадського життя 

По словах наших старих еміґрлн-
т!в. українська громада в Гартфор-
ді все змагалась за передове місце 
між українськими громадами в А-
мернці в жсртвенности та культур-
но-національиій роботі. 

З приходом нової еміграції гро-

мада подвоїлася т а начисляє тепер 
поверх 600 душ. Н а жаль, між но-
внмн емігрантами с завеликий від-
соток людей, байдужих до громад-
ського життя. Але с й цінні одиии-
ці, головно з-поміж молоді, які по-
стуиаво- втягаються. , я- громадські 
обов 'язки . ; 
— v . І = = 

фіческая общность" не то, що 
сумнівна, а просто н нема. 
" Нераз приходить на думку, 

чому це так завзято росіяни 
заганяють нас до спільного 
,‚котелка". На однім з недав-
ніх віч в Европі росіяни вн-
словнлися, що якщо Україна 
від Росії віддалиться, то Росія 
прилучиться до України. Роз-
чулююче! Пригадується мені 
момент з початків революції 
коли до громадки нас, студен-
тів, гаряче дебатуючих про 
українську справу, непомітно 
підійшов відомий професор 
нової російської історії (б. Пе-
тербурзького, та Варшавсько-
го У-тів) Писаревський. Він, 
коли до нього звернулись, 
закінчив дискусію словами: 
‚‚к чорту українця, самоопре-
деляйтесь, только хлеб нам от-
дайте". Цей український хліб, 
та ще з маслом, який досі за-
дурно мають росіяни й не дає 
ім спокою. 

Але найцікавіше закінчення 
артикулу в „Поссві". ‚‚Вам нра-
вітся больше запад? Пожалуй-
ста вибірайтє! Но не мєшайте 
нам, не навязиг.антс нам своєй 
волі. Слово за намі" (підкр. 
наше). 

Признатися, я навіть остав-
пів на хвилю. Внбірайте За-
хід, коли хочете — но й добре, 
чим же ми перешкоджуємо 
росіянам, ко'ли вибираємо За-
хід? Чому то значить, що ми 
накидаємо (нав'язуєм") їм 
свою волю? Дивно й нелогіч-
ко! Але вже цілком відверто 
гийшло це. „слово за нами". 
Ви вибирайте, але вирішимо 
ми. Чи це не екранній імперія-
лізм? 

Щодо твердження автора, 
що росіяни ‚‚однаково" терп-
лять від большевизму як і ук-
раїнці, то що цс вже стільки 
написано, стільки наведено 
противних фаітіь. що не вва-
жаю за потрібне і це раз про це 
згадувати. 

В останнім місяці треба заноту-
вати дуже відрадну подію в Гарт-
форді: Це відкриття української ра-
дісвої програми. Дотепер це було 
мрісю деяких одиниць, а двох иа-
шнх завзятих громадян па. І. Чор-
ннга та Мих. Мельник, в гарячий 
час вакацій, коли народ шукав хо-
лодку — шибались по місті І око-
лиці шукаючи „спонсорів" до ра-
діопрограм між нашими бизнесме-
нами. Нелегка це справа, проте ук-
раінська радіопередача стала ДІйс-
иістю. Тепер в неділі чусмо голос 
п. Чорниѓй „Тут Гомін" України". 
Деякі кажуть, що при перших зву-
ках української пісні стали сльози 
в очах з радостн. Тепер черга на 
наше громадянство цс корисне ді-
ло підтримати морально і матері-
яльио. 

Гартфорд—цс центр амернкансь-
ких та світових обсзпечсневих това-
рнств. десятків тисяч урядовців і 
різних інтелектуалів. Українська 
гартфордська громада повинна це 
мати иа увазі. 

Якщо дотепер висліди наших гро-
мадськнх зусиль були незначні, це 
треба приписати бракові власного 
дому. Ініціятнва Укр. Ам. Ѓром. 
Ќлюбу зарадити цьому лихові гідна 
уваги І щирої помочі від усього на-
шого громадянства. Ќлюб закупив 
дім з малою залею (яку можна 
продовжити), при тім велику площу 
під будову - - за суму $29,000. 

Дня ЗО вересня ц. p.. ширший 
громадський комітет м. Гартфордў 
скликав Українську Протибольша^ 
вицьку Маніфестацію в Обороні 
України. На маніфестацію прибуло 
коло 800 громадян з міста й околн-
ці. Від Ділового Комітету відкрив 
віче і привітав гостей п. І Чернига. 
Проводив голова Відділу УЌЌ інж. 
Скочдополь. Глибоку змістом пре-
мову про московсько-большсвицьку 
політику та ситуацію України виго-
лоснв проф. Іван Вовчун-, член гол. 
Управи ООЧСУ. П. Оснп Лисогір, 
представник УКК, промовляв ан-
гліЛською мовою, даючи інформа-
ціі про працю УКК та заходу перед 
урядом Америки в обороні України. 
Від „Круссйд фчр Фрідом" висту-
пип п. Стевсп. 

Прочитані англійською і україн-
ською мовами 20 точок резолюцій 
прнявні приняли довгими і щирими 
оплесками. Зібрпні вітають презн-
дента Злучених Держав Америки в 
його рішучій поставі супроти но-
вітньої тюрми народів — СССР. За-
с п л т о т ь прнпіт воякам Армії ОН, 
що борються проти червоного пґпс-
сора в Кореї. Шлють привіт ЎПА 
та її політичному проводові УГВР, 
на Рідних Землях, що незломно бо-
рються за Самостійну Соборну Ук-
раїнську Державу. 

Зібрані вітають поневолені Мос-
квою народи, що борються під пра-
пором АБН, під гаслом „Свобода 
народам, свобода людині", та взн-
вають український загал стати од-
ною лавою та морально і матері-
яльно піддержати визвольну бороть-
бу. 

В мистецькі частині Маніфестації 
виступив мішаний хор, останньо 
зорганізований під проводом інсп. 
І. Гафтковнча. ХОр ІЃ одностроях, 
під дир. п. В. Вандерн, відспівав 
гарно кіль'ка босвнх пісень. Добре 
яеклпмувала п-нна Н. Вересюк та 
І. Гафтковнч. 

Маніфестацію закінчено націо-
нальним гнмиом. 

Е. Г. 

Н Ю ПОРК, II. п 
Молодь при роботі 

Цьогорічний осінньо-зямовнЯ СЄ-
зон заповідаѓться в Ню Порќу над-
сподівано добре. Широкою хвилею 
поолинокі організації й Інституції 
підбугаіоть святочні започаткуван-
нл сезону, інгаі знову пипраціополн 
широкі пляян своїх внступів. 

Серсл тих. що відкрили свій ім-
презопнй сезон 1051-52, належить і 
Д р а матнчно-Хорсографічннй Гур-
ток „Джер'(`ло". що діс при 10 Від-
ділі ОДВУ. Цей гурток заіснувап 
тільки т о з весною ц. p.. а першим 
його публічним виступом була ду-
же вдала постановка п'г.сн „Ой не 
ходи Грицю". Пару тижнів пізніше 
хореографічна секція цього гуртка 
здобула оправдані похвали своїм 
виступом в Рочестері на з'їзді ОД-
ВУ. Завдяки наполсгнлнній і дуже 
вмілій фаховій праці балетмайстра 
Романа Петріни, що не жалус сво-
го часу, ні зусиль, молоді ентузіяс-
тн українських національних тан-
ків залишили найкращі згадки про 
непроминаючу красу наших націо-
нальних строїв і танкового инстец-
тва. 

Біжучий сезон Ѓj-рток „Джерело" 
відкрив чайним вечором дня ІЗ пе-
респя ц. р. До успіху цього чайного 
вечора у велик іймір і причинилися 
виступи доповідачів, а зокрема г.и-
ступ заслуженого актора і режисе-
за української сцени Поснпа Гірня-
ка. В свому слові Посуп Гірняк ще 
раз виявив найбільшу компетснт-
ність в справах української теат-
ральної музи. Він короткими сло-
вамя накреслив історичний шлях 
українського театрального мнстец-
тва, з гадав про його гепіяльні й 
героїчні постаті і підкреслено на-
світлнп значення, що його мали для 
ролгорненнп українського театраль-
ного мистецтва аматорські теат-
ральні , гуртки. Українською тради-
цігю г,. як це ствердив на підставі 
численних прикладів Посип Гір-
няк, прямо стихійне п о н о т а н -
нп таіснх гуртків. Як особливо до-
датній чинник в майбутній діяль-
ності „Джерела" наголосив він тіс-
не спаяння хореографічної і теат-
ральної діяльностей. Він же зразу 
пообіцяв свою тісну співпрацю з 
кадрами молодих українських акто-
рів гуртка „Джерело". 

В свому „Слові до Молоді" зупи-

ВІДГУКИ ПНЯ -
' 

ПОЇЗДКА З БИЗИЕСМЕНОМ 
Цс, баѓйте, тређа знати що 

t як! — Казав один мій знайо-
мий, що вже мав друге авто. — 
В Америці дурисвітів хое гать 
гати. Не зеуеться головіќ, як 
його наберуть. Продасть вам 
такий штудсрант державний 
дім, пай неіснуюгого банку, 
міст Вашингтона, ўугу вам, 
що навіть копальню бриндзі 
вже хтось купив. . 

—'То воно ніби так. Ось ви... 
купили перше авто... 

— Правда, ошукали мене. 
Але друге, го-го! — нема дур-
них. Тим разом я їх набрав. І 
загалом, я вже тепер не ґрі-
нор. Мене так легко не підду-
рять. На кожний бизнсс див-
тоося, так сказать, крізь по-
двійні окуляри. 

Я вдав, що повірив. 
— Слухайте! — викрикнув 

знайомий. — їдьте з нами в 
неділю за Ню Поріс. 

— А куди† 
— Кудинебудь. Кудись у лі-

си, поля, одне слово: в при-
роду. 

— Добре. 
Прийшла неділя, і ми по-

їхали... 
Всі знають, що знагить ви-

іхати в неділю автом з Ню 
Иорку! 

Дорога ѓудова. Авта перед 
нами, авта за нами, авта в ро-
вах, авта впоперек шляху і гас 
до гасу лісок з автами. Десь-
не-десь буває і гисте поле з 
џфабрикою. 

Ідеться досить швидко, май-
же як середніми кіньми. 

— Пождіть, — потішав мене 
знайомий, — виїдемо на біг-
ний шлях, там потиснемо. 

— Мені зовнім не нудно. Я 
правду казав, бо ввесь гас мав 
заняття і розвагу. -

В авті їхала, крім нас двох, 
тільки найближга родина зна-
йомого: тсхца, жінка і двоє ді-
тсй. Теща, як звигайно, говір-
лива жінка, як звигайно, 
схвильована ги головіќ ува-
жас на знаки, а діти — ходять 
до американської школи: милі 
і ѓємні. Хлопгик тільки гас-
до-гасу плював мені на гсрс-
вик і вирвав бабуні перо з ка-
пєлюха, а дівгинка збила тро-
хи шибу і запхала собі в ніс 
кістку зі сливки. 

Скрутили ми на бігний 
шлях, авт було менше .— не 

раз і сто кроків о дію від одно-
го, то й покотили як добрими 
кіньми. 

Околиця майже дика. Тіль-
ки гасом якесь містегко, а так 
— дЗарми. 

В одному місці, при шляху 
продає дЗармер яблука. 

Стап! Аж гальма запищала. 
Каже знайомий: 
— Варт подивитися які, і 

спитатися по-гому. Як дорогі, 
або нездалі — не беремо. 

Зліз і побіг. 
— Тридцять дЬунтів за пів-

тора доляра. А як пахнуть! 
— Бери, тож дуже дешево. 

— Зраділа теіца. — А гарні† 
— Чудові. Разом з кошиком 

продають. 
— Півтора доляра! — диву-

вався я. — Так візьміть і мені. 
Принесли два кошики, зала-

дували, їдемо. Яблука справді 
пахнуть, ѓудова їзда. 

— Пождіть — каже теща. — 
Триді{ягь дУунтів півтора доля-
ра... Скільки це буде за дУунт† 

— П'ять центів — відпові-
даю. 

— Гм! В крамниці коло нас 
також по п'ять центів... 

— Але ги так пахнуть† 
— Може й ні... 
— А баѓйте! — похвалила 

головіка жінка. 
А головіќ і без цього хва-

лився: 
— Я вже в Америці знаю, як 

трава росте. Прошу, таких, на-
приклад, яблук ви в Ню Нар-
ќу не дістанете. Але треба вва-
жати, бо вас можуть так ошу-
кати, що й ну!.. 

Маю ги досить природи і яб-
лук, ми завернули додому. 

Не минуло й дві години, як 
ми промгали двадцять миль і 
вже були в Ню Норку. А за 
других дві були ми вже під 
хатою. Я вніс свій кошик на 
третій поверх, мій знайомий 
на гствертий (тридцять дУун-
тів!) і розійшлися. 

До бѓізнесу треба мати голо-
вў — думав я перед спанням 
про свого знайомого. Недавно 
в Америці, а дивіться який! 

Другої днини, пополудні, я 
вибирав з кошика яблука. 

Вибрав п'ятнадцять штук, 
бо всі решта були хробагливі. 

Випало: по д`есять центів яб-
луко, а кошик задарма. 

-. Гиликтіші Чіпка. 

ннвся Ярослав Гайвас над ролею 
української молоді, що П вона сьо-
годні мусить сповнити у величезній 
боротьбі двох світів І в змагу нашої 
Батьківщини за свос визволення. 
Він вказав на конечність як най-
краще внзброїти цю молодь під 
кожним оглядом, а напевно одним 
і найдосконаліших Інструментів у 
боротьбі будуть культурні вартості, 
буде мистецтво. 

Організатори І гості чайного пс-
ю р а .кипо сприймали зяввагн про-
човців. Опісля серед учасників від-
Зувалнсл жваві дискусії на заторк-
нсні теми. З цих дискусій було вяд-
но, як глибоко на серці української 

І громади, лежать справи нашої куль-
тури, нашого мистецтва і взагалі 
нашого громадського і політичного 
життя. 

Учасники цього вечора розходи-
лнся в піднесеному настрою з гли-
бокою певністю, що Драматнчпо-

I Хореографічний Гурток „Джерело" 
І при співпраці і допомозі таких ви-
I латних майстрів свого діла, як Ио-
I сип Гірняк І Роман Пстріна, здобу-
де в цьому сезоні немалі успіхи. 

Учасник 

ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ 
У. II. СОЮЗУ! 

„СОРОЧИНСЬКИЙ ЯРМАРОК" 
КОМЕДІЯ Н А і ДІЇ 
відіграється заходом 

УКР. ДРАМАТИЧНОГО ГУРТКА, в БІНГТЕМТОІІІ, ІІ.П. 

В НЕДІЛЮ, 21. ЖОВТНЯ 1951 Р. 
о год. 7:30 ввечорі. 

на УКР. САЛІ, число 2 Голанд Стріт 
Штука дуже весела з українськими танками й співами. 

Вступ $1.00 і 75 центів. 

ПРИЙМАЄТЬСЯ ЗАМОВЛЕННЯ 
НА НЕДІЛЬНЕ ВИДАННЯ 

„СВОБОДИ" 
НОВИЙ ТИЖНЕВИК ЛІТЕРАТУРИ, 

МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ 
Український Народний Союз, виконуючи постанову 

свого Головного Уряду, винесену на рекомендацію Ре-
дакції „Свободи" на річних нарадах в березні цього року, 
плянус почати з днем 1-го січня 1951-го року видавання 
недільного числа „Свободи", як окремого тижневика лі-
тератури, мистецтва і науки. Тижневик буде ілюстрова-
ннй та виходитиме під редакцією окремої Колегії, до 
участи в якій будуть запрошені найвндатніші українські 
культурні, мистецькі'і наукові сили в цій країні і закор-
доном. 

Передплату на тижневик встановлено Дуже низьку, 
щоб тільки могти покрити найконечніші основні кошта 
видавництва. Вона внќоситиме: 

1.. Для членів УНСоюзу і передплатників щоденника 
„Свобода": річно — $3.75; піврічно — $2.00; чвертьрічно 
—$1.25. 

2. Для нечленів і непередплатників щоденника: річно 
— $5.00; піврічно — $2.75; чвертьрічно — $1.50. " 

Поодиноке число в продажу коштуватиме 12 центів. 
Покищо — приймаються тільки самі замовлення, без 

грошей. 
Тільки виповніть подане внизу зголошення, витніть 

його та перешліть на адресу „Свободи". 

До: SVOBODA, Р. 0 . Box 346,'lJer8ey City З, N. J. 
З А М О В Л Е Н Н Я 

Прохаю зарахувати мене до передплатників тижне-
вика літератури, мистецтва і культури, що має появитись 
як окреме недільне видання „Свободи" від початку 1952-го 
року. Передплату на тижневик зобов'язуюся вислати не-
гайно, як він почне появлятися. 

(Виповніть по-англійськи!) 
Ім'я і прізвище 
Адреса: _ 

"(М ^"street)" (City) (State") 

(Date) (Signature) 



СВОБОДА, СУБОТА, 20-го ЖОВТНЯ 1951. і а 245. 

Р О З Ш У К И 
ОЛЕКСАНДЌР ВУРЛАК пошукує 
свого сина, Семена (Петра) Бурла-
ка, який 18. 3. 45. р. був у Німеччині. 
Прошу зголоситися на таку адресу: 
'105-10 Princeton St., Jamaica, N. Y. 

Проситься закордонні часописи о 
передрук. 

П Р А Ц Я 

Потрібний досвідчений 

Д Р У К А Р 
ЛІНОТИПИСТ, 

який би міг одночасно керувати не-
велнкою друкарнею. Бажано, щоб 
був самотній. Платня після умови. 
Для самотнього на місці помешкан-
ня і харч. Писати на адресу: 
CONSISTORY OF THE UKRAINIAN 

ORTHODOX CHURCH 
P. O. Box 376 

So. Bound Brook, N. J. 

ПОТРІБНО жінки до домашньої 
праці, спання на місці. 35 дол. тнж-
нево. Добра нагода для відповідної 
особи. Голоситись: 

144 Wyoming Avenue 
Maplewood, N. J. 

Тел. So. Orange 3-3070 

Ставайте гленами Ўкраїн-
сокого Народного Союзу, а 
тим самим і співвласниками 
дванадцяти мільйонового Со-
юзового майна! 

ОРХЕСТРА 
На різні оказії слухайте П по 

радіо через награні (POLO) пла-
тівкн. 

Орхестра мас від S до 10 му-
яикаятів І ѓрас американські і 
краєві танці. 

Орхестра напевно задоволить 
всіх гостей, бо мас понад 15 літ-
ннА досвід. 

STEVE CHELAK 
ROSE TERR, NEWARK, N. J. 

Tel. Bigelow 2-0775 

j STI 
і 91 ROSE T 
j Tel. 

П Л А С Т 
Організація Української Молоді 

КРАЄВА ПЛАСТОВА СТАРШИНА 
12001 Lumpkin Ave, Detroit 12, Mich. 

K О М У Н І Ќ А Т 

Саме звершўиться сорок років від 
заснування виховної організації ук-
раінської молоді „Пласт". Ця орга-
шзація опираг.ться на засадах скав-
гінґу. але одночасно дуже тісно на-
і'язус до українських національних 

традицій і це с. основою її діяння й 
' ьогодні. Пласт завжди дуже чут-
інво відчував потреби свосї нації 
"а виховав уже кілька генерацій на 
разќових громадян - суспільників, 
ЦО завжди виконували кожну пра-
ІЮ з думкою на користь для Бать-
:івщини та причинялися до розбу-
дови нашого культурного й еконо-
мічного життя. З рядів Пласту вий-
шлн також організатори Українсь-
кнх Січових Стрільців; пластуни 
причинилися до заснування Січо-
аих Стрільців, а пізніше й Карпат-
ської Січі. Пластуни брали активну 
участь у визвольних змаганнях ук-
раІНСЬКОГО народу в усіх ділянках 
національного життя в часі між 
двома світовими війнами. 

Пласт проробив величезну внхов-
ну роботу в краю: через сотки плас-
ТОВНХ таборів - - постійних і ман-
дрівних пройшли тисячі нашої 
молоді, щоб там набирати тўѓости 
тіла й сили духа, сталити свій ха-
рактер та поглибити прив'язання і 
любов до Рідної Землі. В сотках 
найдрібнічих пластових клітин мо-
лодь заправлялась до суспільного 
життя, набираючи громадських чес-
нот. 

На вівтарі активної служби Бать-
ківщнні поклало голови безліч плас-
тунів, починаючи від сот. УСС Ф. 
Чсрники аж до Командира ЎПА 
ген. Р. Шухевича-Чупрннкя і полк. 
О. Гаснна. 

Завдяки подиху волі, що її при-
неслн після війни аліянтські армії 
до Західньої Европи, Пласт віднов-
люс. з великим розмахом свою орга-
нізащю серед української еміграції. 
Тисячі нашої молоді починає роз-
гортатн жваво свою самовиховну 
діяльність. Організуються вншкіль-
ні табори, видасться виховна преса 
й кннжкн, нав'язується дружній 
зв'язок з міжнароднім скавтінґом, 
влаштовуються великі пластові з'їз- ДЄрного імперіяліз .чу ( 
ди — ..джемборі" з участю теж 

„УКРАЇНА XX СТОРІЧЧЯ"... 
іДоіпнчеипя зі стоо. і-оі) При цій нагоді — варто 

тижневику „Амеріка". „Це не- згадати, що член ДП К о м і с И -
оцінений вклад не тільки тому, гЕД^РД О'Коннор, приготовля 
що дає історичний розвиток у-
краінського народу до найнові-
ших часів, але головно тому, — 
що ця книжка G незаступним 
підручником для тих політич-
них спостерігачів і студентів, 
які бажають або повинні по-
знайомитися л політикою мо-

evergreen 3-4416—4450 

Maple Coal X Coke Co 
antradte FUEL OIL bituminous 

OIL BURNERS 
SALES a SERVICE 
72-74 Box Street 

BROOKLYN 22, N. Y. 
Deliveries to Brooklyn, Queens j 

6c Manhattan. 
Українське підприємство 

#ЕЛЬБА КУДЛАК 

..джемборі" 
чужонаціональних скавтів тощо. 

З переїздом нашої еміграціі в ін-
ші краї на постійний побут, значна 
частина пластунів опинилася і в 
Америці, І тут вже два роки ве-
деться пластова праци в більше як 
тридцяти осередках. Помимо важ-
ких початкових матеріяльннх труд-
нощів Пласт влаштувіів вже на цій 
вільній землі десятки виховних та-
борів, веде систематичну виховну 
працю в гуртках молоді, видаѓ ви-
ховні публікації. Завдяки подиву 
гідній жертвенності пластунів Пласт 
набув вже власний дім для своїх 
центральних установ в Дітройті та 
таборову площу для своїх вншкіль-
ннх таборів в Боффало. 

Вся праця відбувалася виключно 
руками самих пластунів, тихо й не-
помітно для ширших кругів нашого 
громадянства. Але тепер вироста-
ють перед Пластом все більші й 
важчі завдання. Це в першу чергу 
- виховати українську молодь на 

чесних і характерних громадян, це 
- зберегти її перед різними нега-

тнвиими впливами та защіпнтн їй 
високі моральні б етичні загади, це 
— розбудити в ній пошлиў й лкібов 
до краю походження П предків. Ці 
справи не лежать виключно в інте-
ресі самого тільки Пласту. Вони 
глибоко заторкують ціле українське і 
громадянство! Якщо ці завдання ` 
мають бути виконані в таких роз-
мірах, які зараз конечні, то до цьо-
го треба співдії цілого нашого гро-
мадянства. 

У внсліді свосі сорокрічноі діяль-
ностн Пласт маг, сьогодні чнслен-

кої Росії, — пишеться дальше 
в рецензії. Пеі)едавши загаль-
ний перегляд змісту книжки, 
автор рецензії дас заключен-
ня: „Книжка проф. Меннінґа 
заслуговує на те, щоб Б про-
читали наші політики, і зо-
крема ті, які вс`тановляють на-
ше психологічне ведення він-
нн проти країн за залізною за-
слоною." 

ний кадр вишколених виховними, 
мас внпробовлкі виховні методи П 
завершену орг.шізаційну систему. 
Щоб, однак, він міг розгорнути 
свою працю в повній ширині, він 
потребує передусім моральної під-
трнмкн й зрозуміння цілого нашого 
громадянства, яке повинно витво-
рнтн прихильну атмосферу для ціс.ї 
поважної, але й важкої праці. 

Якщо, однак, хочемо охопити як-
найшнрші круги нашої молоді, да-
ТИ ЇЙ ВІДПОВІДНО Н(ІВІНОВаНІ Д О М І В Ќ ^ 
видавати для неї притягаючу вн-
ховну пресу, здібну дорівняти чу-
жнм виданням, та забезпечити їй у-
часть у виховних таборах і мандрів-
ках і т. п., то й матеріальні засоби 
не г. для нас байдужі! 

Тому, при нагоді започаткуваиня 
святкувань сорокрічного ювілею І 
Українського Пласту, закликаємо 
ціле українське громадянство Аме-
рнки вийти назустріч потребам цісї 
орглніллції та піддержати u всебіч- j 
но в її діянні! 

ючи свою знамениту промову 
на недавній Академії ЗУАДК-
ту в Метрополитен Рпера Гав-
зі в Филаделфії та пропонуючи 
створення окремої американсь-
кої організації для допомоги 
визвольним змаганням не-ро-
сійських народів Совєтського 
Союзу, що мало такий шнро-
кий відгомін в американській 
пресі, користувався переваж-
но книжкою ‚‚Україна XX, Сто-
річчя" та іншими виданнями 
Українського Народного Сою-
зу в англійській мові. 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ У. Н. С. .Увага! Увага! Ф О Т О Г Р А Ф ! 

п о й о м Г с ^ ^ ^ ^ 
збори відбудуться в неділю. 2 1 - г о ' t ' o r P a 4 ) U - : портрети, побільшення 
жовтня, в ѓод. 2. попол., в церков-
ній галі. Просимо всіх членів прнй-
тн на збори, а довгуючих просимо 
обовязково вирівняти залвглости. — 
В. Дерли ця, тгредс; А. Стефанів, 
секр. ` 

# Колишнього націстеького гене-
рала Kj-рта Маора, засудженого на 
доемертне ув'язнення за воєнні зло-
чннн. перевезено з канадійськоі до 
німецько! в'язниці. 
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8 УВАГА! ФИЛАДЕЛФІЯ І ОКОЛИЦЯ!У 

Українські підприсмстви м. Фи-
ладелфії с невідсмною частиною k 

нашої вартостм та значіння. 
Тому піддержуймо їх! 

Хто живе стало чи тимчасово у 
Филаделфії, нехай не забувас, що 

Перша С`поживча Крамниця 
Н О В А К І В С Ь К А 

(Mary's Grocery) 
832 N. Marshall S t , Philadelphia, Pa. 

Телеф. MA 72486 
1. Продас спожнвуі товари по 
найнижчих цінах. 2. При більших 
закупах доставляй товари без-
плитно до дому. 3. Своїм кліситам 
виміиюг. чеки безкоштовно. 4. Пе-
ревопить вантажі із залізничоі 
стації та при змінал; помешкан-
ня. 5. Висилас пачки у різні кря-
їни поза межами ЗДА 6. Допома-
гас. при одержанні дозволу на із-
ду (Драйвер Лайсенсі. — Деше-
внй товар — солідна обслуга! 

Отсим повідомляємо Шановних 
Громадян Филаделфії, що я днем 

6. жовтня 1951 р. 
відкрили ми нову українську 
КРАМНИЦЮ „НАДІЯ" 

621 W. Columbia Ave., Phila, Pa. 
(Ріг Маршал вул.) 

В продажі свіже масо, мясні вн-
роби, дріб, різного роду мцринати 

і всякі пікантні речі.. 
Ціни низькі — товар першоякі-

еннй" і свіжий. — Обслуга фахо-
ва і солідна. — Прийдіть і пере-
конайтесь. 

С. Бернадин І Г-ка. 
О.—.— .—.— — - — . —,— _ , „ 

Галянтеріяиа крамниця „МОДА" 
862 N. Marshall Street 

(напр. крам. О. Бережницького) 
МАГ. ДО НАБУТТЯ: 

усякого роду жіноче й мужеське 
Кілля, суконки, ковдри, постелеве 
білля', спортові строї, робітничі 
вбрання, дрібні ґолянтерійні речі, 
рушники, тряпкн, фартухи І т. п. 
і 1л зимовий сезон: тепле біля, 
спгтерн! — Ціни ринкові, товар 

доброякісний у задон. вќборі. 
Не прогайнуйте нагоди зеконо-

мнти важко запрацьовані Вами 
гроші, через закупи в укр. гоепо-
днрській станиці. Відвідайте! — 
Переконайтесь:—Tel.: WA 2-6856 

Заходьте та переконайтесь! 
Спожипчн крпмниця „МЕТА" 

при 1652 N. 7th St., між Oxford та 
Columbia. Phone: ST. 7-2097 

Там закупите товар по ияйниж-
чих цінах. Щоденно свіжі овочі 
та ярнна, рівнож такі ж молочні і 
мясні вироби. Висилаємо спожнв-
чі товарі до країн поза Амерн-
кою. Міняг.мо чеки. Доставляймо 
товарі до дому. Обслуга скора, 

чемна та солідна! 
Я. Бернадин—Я. Держко. 

С`поживча крамниця 
„ Т О Р Г І В Л Я " 

800 N. Marshall St., Phila. 23, Pa. 
(ріг Brown) 

Перепродує: 1. Споживчі товари. 
3. Свіжу ярнну і овочі. 3. Різні 
оселедці. 4. Халву на вагу і в па-
кетах. Товар конкуренційний 

L Аитоняк і С`-ка. а 
ПЕРЕВОЗОВЕ ПІДПРИЄМСТВО К І Р И К і С-КА 

832 N. Mar-shall St. Телефон: MA. 7-2486 
перевозить вантажі на близьку і далеку віддаль. Мас до 
розпорядимостн особові і тяга рові авта. Фахова обслуга' 

ПРАЛЬНЯ „ П Р О М І Н Ь" 
при 933 N. 7th STREET, між Poplar and Girard Ave. (Окол. Фрснклииу) 
Пркямас до хі'мічного чищення одежі різних якостей, прасує різні 
одежі, пере білля всіх видів (сорочки, простирала, обрусиі І т. п. з 
найбільшою старанністю I відповідальністю. Фахово виконується 

направў одежі для жінок, чоловіків І дітей. 
За телефонічним повідомленням WA 2-1474, чи за попідомлен-

няи поштівкою, авто до кожного приїде і всі бажання будуть для 
кожного полагоджені. Дні обіздів: Понеділок від ѓод. 9. рано до 9. 
ввечорі.. Інші дні. виключно суботи, від ѓод. 8. рано до 4. пополудні. 
КористаАте всі 3 послуг Пральні „ПРОМІНЬ", якої метою с в пер-
шій мірі не зиск, а задоволення своїх кліснтів. — Е. І М. Лукавські. 

П У с і м ВІДОМО, ЩО і 

ФІРМА ГОЛОВАТИЙ 

.—.—.- о 

0 
— це одинока українська крамниця, де можна набути товарі най-

Q кращих фірм, п це: меблі до спальні, їдальні та кухні. Машннн до 0 
прання, газові й 'електричні печі. General Electric холодільиі іре-
фриджерейторн) і та інше устаткування для прикраси Вашого 

0 культурного дому. 

Ціни приступні, товар на довгі сплати. 
о Адреса: 329 W. GIRARD AVE., Phila. 23, Pa. Тол.: ST. 4-2056 Л 

" ' В И П Р 0 Д А Ж ' ' - -
НОВИХ УКРАЇНСЬКИХ І РОСІЙСЬКИХ ПЛАТІВОК 
ВИСИЛАЄМО БЕЗПЛАТНИЙ КАТАЛЬОГ 

СКЛЕП ВІДЧИНЕНИЙ КОЖНОГО д н я 
- від 10 рано до 8 ввечорі. 

Зайдіть або гашгіть до: 

ЛІНІОН SQUARE MUSIC SHOP. Inc. 
27 UNION SQUARE WEST, N. Y. C. 3. "Dept. U" Al. 5-6969 

‚ Б А Й К А Ѓ 
x-x Глібів, Гребінка, Манило. . . 

Як це велично звучить! 
Слава про мене 0 гриміла — 
Тільки народ щось мовчить. . . 

„Запоріжжя смнться" (стор. 
Нещодавно вийшла друком нона книжка Івани Манила 

„ЗАПОРІЖЖЯ СМІЄТЬСЯ 
(Гуморески, поеаії, епіграми, пародії) 

Ще колись Колерідж сказав: „В епіграмі, як у бджоли, повин-
но бути три елементи: жало, мед і малий розмір". Переважна біль-
шість творів Івана Манила відповідають цим вимогам. 

Замовлення і гроші надсилайте 
на адресу ангора: 

ІВАН МАНИЛО 
Р. О. Box 3576 

Philadelphia 22, Pa., U.S.A. 
В нього можна замовити й ін-

ші цінні видання: 
„Юність Василя Шеремети"—ро-
ман У. Самчука. „Муза"- опові-
дання В. Цапленка. ‚.Правдонос-
ці"—поезії Я. Славутича. ‚.Спра-
га"—поезії Я. Славутича. ^‚Січ і 
відсіч" —байки І. Манила. „Колю-
чнй сміх" байки І. Манила. „По-
стрілн з пера"—^гуморески І. Ма-
ннла. „Апостоли"— поезії В. Бар-
ки. „Крилата жінка"—оповідання 
О. Раня. „Українсь.-франц. слов-
ник" Т. HayMenKaf „Недостріляні" ІВАН МАНИЛО 
—спогади С. Підгайного. „Носдн-
нок з дияволом" повіоть Ол. Гай-Головка. .День гніву"—повість 
Ю. Косача. „Біля машини"—оповідання В. Внкниченка. „Вибрані 
байки та притчі"—збірка творів П. Гулака—Артемовського, Л. Во-
ровиковського. С. Гребінки, Л. Глібова, їв. Франка, В. Грінченка, В. 
Самійленка, С. Пнлипенка та їв. Манила. 

Хто надішле на вищезгадані книжки невелику суму грошей або 
хоч одного доляра чи англійського фунта, той одержить безплатно 
такі твори: „Генерал"—комедія-сатира І. Багряного. „Полум'яна 
земля"—вірші П. Карпенка-Крнннці. 

Також приймається замовлення і гроші па виданих книги 
„БАЙКАР" Івана Манили. Книги буде добре видана і матиме по-
над 100 оригінальних байок. - замовлення виконуються негайно! 

Т Е П Е Р П О Р А 
ЗАПИСАТИСЯ НА КУРСИ' 

САМОХОДОВИХ МЕХАНІКІВ 
І КУРСИ ЇЗДИ. 

GR. 7-8951 
КУРСИ МЕХАНІКІВ 

КУРСИ ЇЗДИ АВТАМИ 
Постараємося для Вас про еґза-
мін Лаясенсу. Наші учні дістають 
дипломи. Помагаємо в одержан-
ню праці. Інструкції в українській 
і англійськіѓЃ мовах. К У Р С И 
ДЕННІ, ВЕЧІРНІ і НЕДІЛЬНІ. 
Інструктори фахівці. Зал. в 1916. 

L. TYCHNIEWICZ, директор 

Metropolitan Auto School 
155 — 2 n d Ave., близько lOtth St. 

NEW YORK CITY 

+ Професійні оголошення + 
Д-р мед. ОЛЕКСАНДЌР 

С У Ш К І В 
щмиилад під ѓод. 10—1 1 6—8 

щоденно з внйнятком неділь. 
Офіс: 64 Е. 7th ST., NEW YORK, N.Y. 

Тел.: ALgonquin 4-7133 

Д-р ІИед. С Т Е П А Н С Т Е К 
приймає хворих — Понеділок, Сере-
да, Четвер І II'ядница від ѓод. 4:30 
до 8 попої. — У Вівторок від г. В 
рано до 1 і від 4:80 до 8 ввечорі. 
В Суботу від 9 рано до 3 пополудн. 
В неділі після умови. — Адреса: 
150 East 3 St. N. Y. С. Tel: Ог.3-2738. 

Dr. S. CHERNOFF 
а з —2nd Ave- (Cor. 14th S t ) N.YX. 

TeL ORamercy 7-7697 
Острі а довгочасні недуги чоловіків 
і жінои. Шкіри . X-Ray. Роздуття 
жил ліхусмо без операції. Переводи-
ио аналізу ќрови для сулружних 
Чозволів. — Офісові години: Що-

дия від 10 рано до 8:48 ввечорі. 
В неділі від 11 до 1 попол. 

Еґзамівація 53.00. 

зннмок з фотографічних карток чи 
з негативів, а також роблю малі 
розміри. Роблю -а кольорах (руч-
ннм способом). Виконую: чисто й 
гарно і посилаю`'Вам через пошту 
—за дуже низькі ціни. Хто хоче 
мати портрети чи взагалі зфотогра-
фуватнся, можете приходити: 

ВОЛОДИМИР` ЧЕРНЯК 
235 ML Pleasant Avenue 

Newark, N. J. 
фотографую щоденно від год. 7-ої 
до год. 9-ої ввечорі 1 кожної неділі 

від год. 2-ої до год. 5-ої. 

вступайте в члеќн У. Н. Союзу 

# П Е Р Е В І З 9 
пасажирів, пакунків і речей 
у 'місті, поза 

місто і на 
дальшу 
віддаль. 

ПО НИЗЬКШ ЩНХ 
Голоситись: 6-10 ранку 1 8-Ю веч. 

ТелефонЃ CY. 9-7^79 
М. SHULOIN TRANSPORTATION 
2066 Anthony Ave. r N. Y. 57, N. Y. 
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Admiral 
`т РАДЃНО 

Џ АВТОМАТИЧННП 
ФОНОГРАФ з трьома 
швидкостями — 

ѓрас В4-І платівки: 33-45-78 
RPM 

Да'`мо на сплати згідно з 
умовою. 

TOMPKINS SQ. RADIO CO. 
117-119 East 7th Street 

New York 3, N. Y. 
Phone: ORchard 4-5624 

о Телевізії є Короткохвилеві 1 
Радія џ Досвідчена Направка 1 

. 

ДУЖЕ В А Ж Н А КНН-
ЖОЧКА З Д О Р О В Л Я н 
ДЛЯ ХОРНХ, ЯКІ х о -
РУЮТЬ ДОВШІ РОКИ. 

На ревматизм, к а т а р , 
олцер у жолудку, біль під 
грудьми, перестуда, ка-
шель, біль нирок, біль го-
лови, недуга нервова, ка-
міня в жолудку, каміня 
жовчове, біль міхура, не-
дуга шкірна і інші не-
дуги. Хорі знайдуть по-
лекшу. 

Пишіть по безплатну 
^книжечку з д о р о в л я . 
Адресуйте: 

BRADLEY HERB 
Box 224, Cooper Station 

New York 3. N. Y. 

Д-р M. МАПЗЕЛЬ 
лікар зі старого краю, говорить по 
українськії, багато років успішно лі-
кув гострі в застарілі недуги муж-
чин і жінок, недуги нирок і сечового 
міхура, ніг та загальне ослаблення. 
Лічення застрнками пеніціліни та 
Інших лікарств. Аналіза ќрови, сечі 
І інших виділень. Аналіза ќрови для 

супружнх дозволів. 
107 Е. 17th ST., NEW YORK CITYI 

коло 4-ої Евеню і Union Sq. 
Години: Щодня від 10 рано до І 

попол., від 4—7 ввеч., в неділі від 
11—1 попол. 

ЕГЗАМШАЦДЯ $3.00. 

Dr. Med. R. TYLBOR 
59 East 3rd S t (коло 2nd Ave. N.Y.C. 

Tel. ORamercy 5-3993 
Внутрішні недуги. Flouroscopy. X-ray 
Electrocardiograph, Analysis. Перево-
днмо аяазілу ќрови для супружнх 

дозволів. 
Офісові голиші: щодня 1-S І 6-8 рлп. 

В іпмі. і і від 10г2 попол. 

Dr. J. DERUHA 
128 EAST 86th ST., N. Y. C 
над станцією собв. Лексінгтоп Ев. 
Місце має осередне положев-
ня, доступне з усіх боків. 

Окремі ж дальні для жінок. 
Ординує в будні дні: 

10—2 г 4—9 год. 
Особливу увагу звертав на не-

дут`и мужчин 1 жінок, неправддь-
ноств й ослаблення. Якщо масте 
які труднощі зі здоров'ям тіла 
або ума, порадьтеся мене з пов-
ним довір'ям. — Точні оглядини, 
включаючи А провірку ќрови, $З. 
ПОКІНЧИВ СТУДИ В ЕВРОШ. 

УВАГА! — ГРОМАДЯНИ! 

DUNLEY H A T SHOP 
14 SAINT MARKS PLACE 

NEW YORK, N. Y. 
кав па складі власного 

виробу 

ФІЛЬЦОВІ 
КАПЕЛЮХИ 

в иайновішнх фасонах. 
у нас куплені капелюхи 

прииимасмо до перерібки. 
Дальше пригадуємо, що 

маємо відділ 
МУЖЕСЬКОІГАЛЯНТЕРП 

а саме: 
першої якости сорочки, спортові сорочки, піжами, знаної карки: 

# "layson" 1 "Frott of the Loom". 
ПРОСИМО З А Й Т И І П Е Р Е К О Н А Т И С Ь ПРО ВИСОКУ ЯКІСТЬ 

МАТЕРІЯЛЬИУ ТА НИЗЬКУ ФАБРИЧНУ Щ Н У ! 
Говоримо по українськії. 

Слухайте наші оголошення по радіо-програмі п. Мельника кожної 
неділі між 7—8 год. рано на хвилях 1480, (станція WHOM). OTBO-
РЕНО ЩОДЕННО ДО 8:30 веч., в П Я Т Н И Щ і СУБОТИ до 10:00. 

DUNLEY HAT SHOP 
14 SAINT MARK'S PLACE, NEW YORK CITY 

між 2-ою а 3-ою Евеню. 

В. Володимир Пархуць 
український погребних 

Відповідний гідќна похорон ПО 
умірко'иаійл ціні. 

Модерна Каплніш БЕЗПЛАТНО 
Кличте в день і в ноті: 

WOODROW W. PARCHUC 
Funeral Director 

Licensed New York 6c Connection" 
439 E. 5th St., New York City 

Tel. ORegon 3-2057 
S. PARCHUC — Notary Pabfle 

ІВАН БУНЬКО 
УКРАТНСЬКИН ПОГРЕБНЖЖ 

иряджув погребаии т f l K f ) 
UHJ так инзькій аж # I W 
`RЃJTvr-і МРПЧД J НАИКРАІШ 

1 '†А . . ' -. 

J O H N B U N K O 
Licensed Undertaker A Embalmer 

437 E. 6th S T , NEW YORK СГГУ 
Dignified funerals as low as SIM 

Telephone: ORamercy 7-7B81 

Перевози місцеві - - - - Далекобіжііі 

УКРАЇНСЬКЕ 
ВОЗОВЕ БЮРО 

В. Е. БОГАЧЕВСЬКИП 
335 EAST 6th STREET, NEW YORK 3, N. Y. — TEL. OR. 32484 

' 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ П О Г Р Е Б І 

Заннмасться похоронами 
В BRONX, BROOKLYN, NEW 

YORK І ОКОЛИЦЯХ 
Контрольована температура. 

Модерна каплиця до 
ужитку даром. 

PETER JAREMA 

1129 EAST 7th STREET, 
NEW YORK, N. T. 

TeL: ORchard 4-2598 

ТАРЗАН, ч. 2700. — Інтруз у нетрах. 

WHILE TARZAN HUNTED FOR FRESH 
MEAT DA3NOT AND WARRICK. CLEANED 

! THEIR RIRES AND THE 6IRLS 
I SORTED OVER THE 
SALVAGED 50PPLIES. 

XNED. І 
AS LETHA WORKEO AND LAU6HED, 
SHE CAST A CASUAL GLANCE 
TOWARD THE JUN61E AND 6REW 
SUDDENLY TENSE. tlEUTENANT DARNOT.'' 
SHE CALLED SOFTLy. lOOKf OVER THEREГ 

Коли Тарзан полював за сві-
жим м'ясом, Д'Арнот і Варрик 
чистили свої рушниці, а дівча-
та пеік`бнралн рештки прнпа-
сів. 

Коли Лета працювала й смі-
ялася, вона кидала час від часу 
поглядом в сторону нетрів і 
нагло споважніла. — Пане 
лейтнанте Д'Арноте! Гляньте 

осьт^т!" — закликала вона. 
„Боже мій"' — застогнав 

Д'Арнот. — „Великий Перу-
не!" — закликав Варрик. — 
„Що це? Горилла?" „Так, це 

велика малпа" — прошептав 
боязко Д'Арнот. 

„Будьте спокійні н 'не ру-
хайтеся! Мабуть інші с тут 
близько!" ФТ-


